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1. Introducció
El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau, 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 escrutar 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 du 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.

1.1 Junta, equip, nombre de socis i memòria de ingressos i despeses
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
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Plantilla contractada:
Jordi Calvo Rufanges, tècnic investigador
Camino Simarro Ortiz, tècnic administratiu

Membres del Centre Delàs:
Gemma Amorós, María de Lluc Bagur, Francesc Benítez, Xavier Bohigas, Jordi Calvo
Rufanges, Blanca Camps-Febrer, Txus Delgado, Anna Escoda, Jordi Foix, Tica Font,
Teresa de Fortuny, Tomàs Gisbert, Arnau Gòmez, José Luis Gordillo, Eduardo Melero,
Xema Moya, Pere Ortega, Pedro Paradís, Marina Perejuan, Alejandro Pozo, Valentina
Saini, Eduardo Salvador, Gabriela Serra, Camino Simarro y José Toribio.
Estudiants en pràctiques: Arnau Jordà, Antia García, Jordi Alsina, Ainhoa Díaz, Ckaire
Lonfley, Palone Redseire, Mia López, Marc Rodríguez, Anna Sangrà, Isis M. Miró, Marta
Castellnou, Jonatan Soria, Aitor Txabarri.
Voluntaris: Anna Escoda, Marias Esrup, Geofre Casas, Alba Rivero, Lidia Rivero, Xenia
Solé, Eira Massip, Yago Calbet, Ainhoa Ruiz.
Memòria d’Ingressos i despeses del Centre Delàs d’Estudis per la Pau any 2014
Ingressos
Subvencions Ajuntament de
Barcelona, Barcelona Solidària
Grasroots Foundation (Alemania)
International Campaing to Abolish
Nuclear Weapons (Suïssa)
Agència Catalana de Cooperació
Contractes de serveis prestats
Socis i col·laboradors
Interessos bancaris
TOTAL
Despeses
Despeses personal
Seguretat social
Honoraris de professionals
Despeses financeres
Hisenda Pública
Despeses manteniment oficina i varis
TOTAL

quantia
2.500,00 €
10.000,00 €
1.453,38 €
15.400,00 €
2.849,21 €
1.017,00 €
39,12 €
33.258,71 €
15.896,32 €
6.680,06 €
9.589,75 €
34,75 €
1.984,89 €
1.571,08 €
33.771,96 €

Cap membre de la Junta Directiva rep cap remuneració en funció dels càrrecs que
ocupen.
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2. Estadístiques actualitzades
Durant l’any 2014 s’han actualitzat les dades de l’apartat “Estadístiques” del web,
especialment les de despesa militar i comerç d’armes, que serveixen de guia per a
investigadors i periodistes de l’Estat espanyol en matèria de militarisme i
l’armamentisme.
Despesa militar d'Espanya:
Despesa militar: Actualització amb dades de 2014 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 a Espanya (obligacions reconegudes);
Despesa liquidada de Forces Militars en l'exterior: Actualització amb dades de 2014 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 dades de 2014
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 dades de 2014 (en base als
pressupostos presentats) de taula provinent d'anys anteriors, relativa a la distribució de
la inversió de R+D a Espanya entre 2007 i 2014.
R+D Militar a Espanya: Actualització amb dades de 2014 (en base als pressupostos
presentats) de taula provinent d'anys anteriors, relativa al percentatge de R+D militar
en relació amb la R+D total.
Compres d'armes a Espanya:
Inversions militars/Inversions públiques: Actualització amb dades de 2014 (en base als
pressupostos presentats) de taula provinent d'anys anteriors, relativa al percentatge
d'inversions militars en relació amb les inversions públiques a l'Estat central;
Programes Especials d'Armaments (PEAS) vigents 2014: Taula relativa als Programes
Especials d’Armaments (PEAS) vigents en 2014.
Despesa militar UE i OTAN :
Unió Europea i OTAN: Taula relativa a les Forces Armades i despeses militars en els
països de la UE i la OTAN en 2012;
Potències mundials: Taula relativa a les Forces Armades i despeses militars en
principals potencies mundials en 2012.
3. Articles.
Durant el 2014 els membres del Centre Delàs han escrit més de 110 articles sobre
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armamentisme, economia de defensa (despesa, indústria, R+D militar i comerç
d’armes), conflictes armats i guerres, cultura de Pau i seguretat i defensa, i que s’han
anat publicant al web del Centre Delàs i/o al bloc Adéu a les armes.
Temàtica general:
Èxit de les Jornades i 15 aniversari del Centre Delàs (12 de desembre de 2014)
Declaració de AIPAZ sobre la qüestió catalana (6 de novembre de 2014)
Adéu a Paco Muñoz investigador i pacifista (31 d’octubre de 2014)
Violència sexual a les forces armades espanyoles, Maria de Lluc Bagur (4 de
setembre de 2014)
Censura, violència i corrupció militar, Gemma Amorós (11 d’agost de 2014)
El Centre Delàs participa a l’ENAAT (18 de juliol de 2014)
Cap a la guerra de videojoc amb víctimes reals (9 de juliol de 2014)
El Parlament català es posiciona per l’abolició de les armes nuclears. (8 de juliol
de 2014)
El Centre Delàs s’afegeix a l’oposició de la FCONG a la creació de qualsevol
estructura militar catalana (4 de juliol de 2014)
El Centre Delàs a Sarajevo: La pau és possible (4 de juliol de 2014)
Compareixença al Parlament sobre el conflicte a Síria. (3 de juliol de 2014)
El final del creixement i conflictes pels recursos escassos, José Luis Gordillo (28
de maig de 2014)
Invervención en la Junta de Accionistas de Banco Santander 2014 (28 de març
de 2014)
Intervención Junta de Accionistas del BBVA 2014 (14 de març de 2014)
Armamentisme:
El Centre Delàs es reuneix amb els grups parlamentaris del Congrés de Diputats
per tal d’aconseguir la prohibició de les armes nuclears (27 de novembre de
2014)
Dia d’acció global contra les inversions explosives (27 de novembre de 2014)
Dia internacional per a l’Eliminació Total de les Armes Nuclears (26 de setembre
de 2014)
Drones: el nou bisturí de guerra, Ainhoa Ruíz (18 d’agost de 2014)
Avions de combat es transformen en robots, Tica Font (12 de juny de 2014)
Necessitem un tractat per la prohibició de les armes nuclears, Xavier Bohigas
(25 d’abril de 2014)
La incidencia del error humano en la gestión del armamento nuclear, Teresa de
Fortuny i Xavier Bohigas (20 de març de 2014)
Obama, el premi Nobel atòmic, Xavier Bohigas (25 de febrer de 2014)
Una ullada al terrorisme nuclear, Xavier Bohigas (13 de febrer de 2014)
Armes químiques, un risc present, Jordi Calvo (11 de febrer de 2014)
Qui vetlla pels interessos dels fabricants de bombes de dispersió?, Tica Font (4
de febrer de 2014)
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Anàlisi de els exportacions espanyoles de material de defensa en el 1r semestre
de 2013. (29 de gener de 2014)
Després de la Primavera Àrab les exportacions d’armes europees a l’Orient Mitjà
han assolit el seu màxim. (29 de gener de 2014)
Conflictes i guerres:
Les portes giratòries de la Mediterrània, Blanca Camps-Febrer (5 de novembre
de 2014)
El Congrés colombià debat sobre les batudes il·legals, Tomàs Gisbert (21
d’octubre de 2014)
100 años de oposición a la guerra, Pere Ortega (4 d’octubre de 2014)
Més bombes, més violència, més terrorisme i més inseguretat, Jordi Calvo (30
de setembre de 2014)
Necessita Israel armes espanyoles?, Alejandro Pozo (30 de setembre de 2014)
Guerra civil de baixa intensitat a Líbia, Tica Font (24 de setembre de 2014)
Sang i Petroli: Ecopetrol a Jardines de Sucumbíos, Tomàs Gisbert i Maria Jesús
Pinto (18 de setembre de 2014)
L’OTAN a l’atac, Pere Ortega (16 de setembre de 2014)
Maleïdes les guerres, maleïts els que fan possible la guerra, Jordi Calvo (27
d’agost de 2014)
Balanç alternatiu sobre la intervenció militar espanyola a l’Afganistan, Alejandro
Pozo (27 d’agost de 2014)
Espanya al Líban: l’operació “Lliure Hidalgo”, Eduardo Melero (27 d’agost de
2014)
Libia: violencia armada i inseguretat en un estat trencat, Blanca Camps-Febrer
(27 d’agost de 2014)
La solució no és militaritzar RCA, Jordi Calvo (27 d’agost de 2014)
Ni necessitem ni volem missions militars a l’exterior. (26 d’agost de 2014)
Recordant Hiroshima i Nagasaki..., Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas (5 d’agost
de 2014)
Sempre hi ha alguna cosa més a dir, Marta Alemany (31 de juliol de 2014)
Prou volència i prou ocupació a Gaza! (30 de juliol de 2014)
La Unió Europea ha de posar fi al seu suport militar a Israel. (22 de juliol de
2014)
La miopía internacional en República Centroafricana, Jordi Calvo (18 de juliol de
2014)
Les monarquies del Golf Pèrsic: amb Palestina o amb Israel?, Anna Escoda (17
de juliol de 2014)
Bombardejos químics en el RIF. Gas mostassa espanyol o napal marroquina: un
error no justifica un altre, M. Gabriela Serra (29 d’abril de 2014)
Estats Units: més militarisme per als pròxims deu anys, Tomàs Gisbert (28 d’abril
de 2014)
Turquia: de la República secularitzada a l’autoritarisme islamista? Anna Escoda
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(23 d’abril de 2014)
Gran guerra i literatura antimilitarista, José Luis Gordillo (23 d’abril de 2014)
Colòmbia: Militarització al servei de l’extractivisme, Tomàs de Gisbert i Maria
Jesús Pinto (6 d’abril de 2014)
Tres anys de guerra a Síria (2 d’abril de 2014)
La Ucraïna i l’Europa que desitgem, Pere Ortega (1 d’abril de 2014)
L’exèrcit tenia un pla? (30 de gener de 2014)
Cultura de pau:
El dret a decidir i la veritable desobediència, Pere Ortega (13 de novembre de
2014)
Impostos: Responsabilitat i Objecció fiscal a la despesa militar, Xema Moya (30
de juny de 2014)
L’educació, sense armes, Mia López (20 de març de 2014)
Gandhi i la noviolència, Pere Ortega (2 de febrer de 2014)
Economia de defensa:
Banca i armes, un feliç matrimoni de conveniència, Jordi Calvo (1 de desembre
de 2014)
Les retallades no afecten les armes nuclears, Teresa de Fortuny (24 de
novembre de 2014)
Els enganys del pressupost de defensa, Pere Ortega (5 de novembre de 2014)
La gran estafa del pressupost de Defensa 2015, Pere Ortega (6 d’octubre de
2014)
Crèdits per a armes, Pere Ortega (16 de setembre de 2014)
Preguntes del Centre Delàs d’Estudis per la Pau en la compareixença del
Secretari d’Estat sobre els Pressupostos Generals de l’Estat de 2015 (2 de
setembre de 2014)
Auditar els contractes d’armes, Pere Ortega (25 de juliol de 2014)
Armes, drogues i putes, Pere Ortega (7 de juliol de 2014)
L’allargada ombra dels valors del Santander, Ainhoa Díaz (26 de maig de 2014)
Europa no es lo que parece, Jordi Calvo (8 d’abril de 2014)
Activisme accionarial a les entitats bancàries, Maria de Lluc Bagur (7 d’abril de
2014)
Entrevista a Pere Ortega en Publico.es (7 de febrer de 2014)
Indústria i comerç d'armes:
Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, Tica Font (25 de desembre de
2014)
Ineficiència i trampes de la I+D militar, Pere Ortega (1 de desembre de 2014)
Passes cap a la prohibició del finançament de les bombes de dispersió a
Espanya (27 de novembre de 2014)
Dia d’acció global conta les inversions explosives 2014 (27 de novembre de
6
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2014)
Les polítiques de promoció de la indústria militar situen Espanya com a novena
potència exportadora d’armes del rànquing mundial (6 de novembre de 2014)
És el moment de dir no als drons militars (10 d’octubre de 2014)
Recomanacions del Centre Delàs d’Estudis per la Pau sobre l’informe
d’exportacions espanyoles de material de defensa i de productes i tecnologies
de doble ús 2013 (9 de setembre de 2014)
Instruccions per exportar 4.000 milions d’euros en armament, Eduardo Melero
(1 de juliol de 2014)
Espanya multiplica per 10 les exportacions d’armes durant l’última dècada (16
de juny de 2014)
400 milions per a dos vaixells de guerra, Pere Ortega (11 de juny de 2014)
Videojocs de guerra com a formació terapèutica, Eduardo Salvador (20 de maig
de 2014)
El pes del plom, Pere Ortega (5 de maig de 2014)
Menos dinero para las armas, Pere Ortega (30 d’abril de 2014)
La SENER militar o el humanismo hipócrita de la familia Sendagorta, Col·lectiu
Gasteizkoak (30 d’abril de 2014)
Xina, tendències en transferències d’armes, Tica Font (14 d’abril de 2014)
Las controversias de la I+D, Pere Ortega (28 de març de 2014)
El negoci de les armes provades en combat, Camino Simarro (5 de març de
2014)
Sindicats i Navantia, Pere Ortega (4 de març de 2014)
Feta la llei, feta la trampa, Camino Simarro (10 de febrer de 2014)
Més diners per armes, Pere Ortega (10 de gener de 2014)
Armes espanyoles per al Proper Orient, Tica Font (10 de gener de 2014)
Seguretat i defensa:
Un pas més cap a la prohibició de les armes nuclears, Anna Escoda (23 de
desembre de 2014)
Podemos y las Fuerzas Armadas, Pere Ortega (3 de desembre de 2014)
Militaritzant els nostres carrers: la negació de l’espai neutral i el cas de
Palestina, Ainhoa Ruíz (14 de novembre de 2014)
El paper d’Espanya en la lluita contra l’Estat Islàmic, Anna Escoda (28 d’octubre
de 2014)
Armes, militarisme i complicitats al nord d’Àfrica, Blanca Camps-Febrer (2 de
setembre de 2014)
El Magreb, una militarista política de buena vecindad, Jordi Calvo (1 de
setembre de 2014)
L’ANC i l’exèrcit català, Pere Ortega (16 de juliol de 2014)
No ens cal un exèrcit, Jordi Calvo (9 de juliol de 2014)
Excepció de seguretat pel TTIP? (2 de juny de 2014)
La Universitat de Salamanca i els “drones” militars, M. Gabriela Serra (28 de
7
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maig de 2014)
Immigració i militarisme, Albert Orta (12 de maig de 2014)
“Combat proven” Armes entre la guerra i la Fira de Mostres, Camino Simarro
(25 d’abril de 2014)
El dret internacional i la llei del més fort, José Luis Gordillo (31 de març de 2014)
Vacaciones subvencionadas para militares, Tica Font (27 de març de 2014)
Catalunya fora de l’OTAN (16 de març de 2014)
Drones: un negocio en expansión, M. Gabriela Serra (6 de març de 2014)
Los derechos humanos en el seno del ejército español, Tomàs Gisbert (5 de
març de 2014)
Mercenaris per protegir el Barça?, Alejandro Pozo (27 de febrer de 2014)
La conferència d’inseguretat de Munic, Pere Ortega (19 de febrer de 2014)
L’escut antimíssils a Rota, Pere Ortega (18 de febrer de 2014)
Un país sense exèrcit és possible, Jordi Calvo (27 de gener de 2014)

Altres articles
Alguns dels membres del Centre Delàs publiquen regularment en altres blocs i/o diaris,
com són:
Diario de un altermundista – Jordi Calvo
Trabajar por la paz en 2014. 11 Gener 2014
Un país sin ejército es possible. 26 Gener 2014
Armas químicas, un riesgo presente. 12 Febrer 2014
Protervia (banca armada). 6 Març 2014
Europa no es lo que parece. 6 Abril 2014
Derecho a salir de la misèria. 3 Maig 2014
El miedo està cambiando de bando. 27 Juny 2014
No necesitamos un ejército. 8 Juliol 2014
No puede haver equidistància. 17 Juliol 2014
Malditas las guerres, malditos los que hacen posible la guerra. 27 Agost 2014
Política militarista de buena vecindad. 10 Setembre 2014
Más bombes, más violència, más terrorismo y más inseguridad. 30 Setembre
2014
Presos sin delito. 21 Octubre 2014
La solidaridad de los pobres, el cinisme de los ricos. 10 Novembre 2014
Banca y armes, un feliz matrimonio de conveniència. 29 Novembre 2014
Crónicas Insumisas – Tica Font i Pere Ortega
Más dinero para armes. 7 Gener 2014
Drones, nueva generación de armes de guerra. 13 Gener 2014
Naciones sin ejército. 20 Gener 2014
Ucrania: ¿éxito o fracaso?. 27 Gener 2014
8
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Alfons Banda, un hombre de paz. 31 Gener 2014
¿Quién vela por los intereses de los fabricantes de bombes de racimo? 4 Febrer
2014
Democratizar Europa. 10 Febrer 2014
La conferencia de inseguridad de Múnich. 17 Febrer 2014
Insumisión militar: legítima desobediència. 20 Febrer 2014
El encuentro restaurativo, construyendo la paz en Euskadi. 24 Febreb 2014
Sindicatos y Navantia. 3 Març 2014
Pueblo Awá, en peligro de extinción. 10 Març 2014
Ucraina y Europa. 17 Març 2014
Vacaciones subvencionadas para militares. 24 Març 2014
La OTAN quiere guerra. 31 Març 2014
Venta de armas, corrupción y màfia. 7 Abril 2014
Siria, tres años después. 14 Abril 2014
Ucrania, un rayo de esperanza. 22 Abril 2014
Viaje del Rey a países del Golfo y venta de armas. 5 Maig 2014
¿Jurar banderas? 12 Maig 2014
Juego sucio entre EEUU y Rusia en Ucrania. 19 Maig 2014
Miquel Caminal, radical y de izquierdas. 26 Maig 2014
Secuestro de niñas en Nigeria, violencia sexual – instrumento de guerra. 2 Juny
2014
400 millones para dos buques de guerra. 9 Juny 2014
Impulso al proceso de paz en Colombia. 16 Juny 2014
Armas, drogas y putas. 23 Juny 2014
Armado el conflicto en Oriente Medio. 30 Juny 2014
A vueltas con el ejército catalán. 7 Juliol 2014
El Gobierno de Guatemala, la impunidad y los Derechos Humanos. 14 Juliol
2014
Auditor los contrados de armas. 22 Juliol 2014
Israel-Palestina, romper el cicló de violència està en nuestras manos. 28 Juliol
2014
100 años de guerra. 4 Agost 2014
Armando a los Kurdos de Irak. 1 Setembre 2014
La OTAN al ataque (1). 8 Setembre 2014
La OTAN al ataque (2). 15 Setembre 2014
Coalición internacional para combatir al EI. 22 Setembre 2014
Qatar financia el Yihadismo y al Barça. 29 Setembre 2014
La gran estafa del presupuesto de Defensa 2014. 6 Octubre 2014
Sin educación es más fàcil manipular. Malala Premio Nobel. 10 Octubre 2014
La desobediència y Cataluña. 20 Octubre 2014
Corrupción en Defensa. 27 Octubre 2014
Los engaños en el presupuesto de Defensa. 3 Novembre 2014
9
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Ejército y represión. 6 Novembre 2014
Defensa fomenta las exportacions de armas. 10 Novembre 2014
Las perversiones de la I+D militar. 17 Novembre 2014
Impulso a las negociacions de paz en Colombia. 24 Novembre 2014
Podemos y las Fuerzas Armadas. 1 Desembre 2014
Más dialogo político para vèncer el terrorismo. 9 Desembre 2014
Desarme y militarisme. 15 Desembre 2014
Entra en vigor el Tratado sobre el Comercio de Armas. 22 Desembre 2014
El Tratado de Comercio de Armas y el negocio de la guerra. 29 Desembre 2014
Paz, en construcción
Ineficiencia y trampas de la I+D militar . 29 Novembre 2014 – Pere Ortega
¿Necesita Israel armas españolas? 25 Setembre 2014 – Alejandor Pozo
La miopia internacional en la República Centroafricana. 17 Juliol 2014 – Jordi
Calvo
Enseñanzas del conflicto sobre el programa nuclear de Irán. 15 Maig 2014 –
Xavier Bohigas
Las controversias de la I+D. 26 Març 2014 – Pere Ortega
Drones: Un controvertido negocio en expansión. 5 Març 2014 – M. Gabriela
Serra
Los derechos humanos en el seno del ejército espanyol. 26 Febrer 2014 – Tomàs
Gisbert
Robots armados para la guerra. 5 Febrer 2014 – Tica Font
Demasiados cañones, poca mantequilla. 20 Gener 2014 – Jordi Calvo
Desde fuera de Palacio. Un vistazo al derecho administrativo y sus alrededores –
Eduardo Melero
En el negocio de la guerra – Fort Apache. 10 Gener 2014
Un pensamiento de Boaventura de Sousa Santos sobre la objetividad y la
neutralidad. 29 Gener 2014
El derecho policial municipal del enemiga. 31 Gener 2014
Análisis de las exportacions españolas de material de defensa en el primer
semestre de 2013. 1 Febrer 2014
El Anteproyecto de Ley Organixa de Protección de la Seguridad Ciudadana: un
anàlisis desde el punto de vista de la burorrepresión y el derecho policial del
enemiga. 1 Febrer 2014
El rescate bancario nos va a costar más de 130.000 millones de euros de dinero
público. 10 Març 2014
El Gobierno no tendrá que indemnitzar a Instalanza por responsabilidad
patrimonial. 20 Març 2014
Recomendación de lectura: <Crisis de la democràcia en Europa> de José
Antonio Estévez Araújo. 25 Març 2014
Los apaches: un pueblo sin estado ni clases sociales. 28 Març 2014
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El abuso del Decreto-ley: una forma de des-democratización. 30 Abril 2014
Intervención en el Seminario de Teoría Crítica de la Universidad Carlos III de
Madrid. 19 Maig 2014
Abogados del poder: un importante elemento del <campo jurídico>. 23 Maig
2014
¿Ejercicio del derecho a la libertad de expresión o conducta sancionable?. 23
Maig 2014
Guías docentes y enseñanza jurídica crítica. 3 Juny 2014
La ineficiència de la Administración del Estado nazi. 13 Juny 2014
El Ministerio de Defensa duplica las exportacions de armamento en 2013. 17
Juny 2014
Instrucciones para exportar 4.000 millones de euros en armamento. 19 Juny
2014
Las <expulsions en caliente> son derecho policial del enemigo. 1 Juliol 2014
Una sugerencia para mejorar vuestro aprendizaje durante el verano: leer y
escribir. 5 Juliol 2014
Los abogados del poder también son parte del poder. 16 Juliol 2014
Autobombo: una propuesta de enseñanza jurídica crítica. 25 Juliol 2014
La regulación del acceso a la abogacía es excluyente y classista. 31 Juliol 2014
El comercio de armas como un instrumento de la política militar internacional: a
propósito de las exportacions a los kurdos iraquíes. 15 Agost 2014
Consideraciones críticas de José Manuel Naredo sobre desarrollo sostenible. 8
Setembre 2014
Los medios de comunicación como parte de la clase dirigente: Eduardo Inda en
la entrevista a Ada Colau. 27 Setembre 2014
La protección del medio ambiente como cuestión social: un pensamiento de
Cornelius Castoriadis. 29 Octubre 2014
Feminismo y derecho: el derecho como campo para la acción feminista. 5
Novembre 2014
Autobombo: informa sobre las exportacions españolas de armamento 20042013. 7 Novembre 2014
Las operaciones militares en defensa de <los intereses vitales y estratégicos de
España>: el caso de las emmbestidas de la Armada a las lanchas de Greenpeace.
19 Novembre 2014
Derecho y desahucios:¿es suficiente con aplicar la ley?. 21 Novembre 2014
Una recomendación de Gramsci: más estudio y menos tertulias políticas. 23
Novembre 2014
Recomendación de lectura: Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de
Isabel II. 25 Novembre 2014
Enseñanza y aprender a pensar por cuenta pròpia. 29 Novembre 2014
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4. Informes i Llibres
Informes
Informe 24: Exportacions espanyoles d'armament 2004-2013.
Promou el govern exportacions il·lícites d'armament?
Aquest informe, com cada any, pretén recollir l'evolució i les principals
tendències de les exportacions espanyoles d'armes i material de
doble ús recopilant els canvis més significatius del mercat espanyol i
de la política exportadora del govern en aquesta matèria.
Autors: Tica Font, Eduardo Melero i Camino Simarro.
Informe 23: Drons militars. La guerra de videojoc amb víctimes reals.
Aquest informe analitza les característiques i història dels avions no
tripulats de combat, la controvèrsia generada pel seu ús per realitzar
assassinats selectius i el volum de negoci que pot suposar per a la
indústria militar. S'ofereix també una anàlisi de la legalitat i legitimitat
dels drons militars i la intenció del seu ús extensiu als conflictes
armats de les pròximes dècades.
Autors: Jordi Calvo, Anna Escoda, Carles Blanco i Gabriela Serra

Informe 22: La política militar del govern Rajoy.
Aquest informe analitza la política militar de Rajoy, els canvis
legislatius realitzats que afecten les forces Armades espanyoles i
dona especial atenció al tracte que reben el seus membres.
Autors: Tomàs Gisbert, Maria de Lluc Bagur i Gemma Amorós.

Informe 21: El militarisme al Nord d’Àfrica. El paper de les forces
armades des de la descolonització a les revoltes.
Aquest informe proposa una mirada del paper de les forces armades i
el militarisme en sis països del nord d'Àfrica (Mauritània, Marroc,
Argèlia, Tunisia, Líbia i Egipte).
Autors: Blanca Camps-Febrer i Pere Ortega.

Defensa, seguretat i ocupació com a negoci. Relacions comercials
militars, armamentístiques i de seguretat entre Espanya i Israel.
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Aquest informe analitza el conjunt de les relacions comercials en matèria de seguretat i
defensa entre Espanya i Israel, i complementa un altre informe realitzat el 2009.
Autors: Alejandro Pozo (Dir.), Camino Simarro i Oriol Sabaté

Llibres
Las Violencias en America Latina
Llibre publicat per Editorial Dharana sobre les diferents violències
que pateix Sud-amèrica i Amèrica central, tant les que provenen de
conflictes socials per motius mediambientals degut a l’espoli dels
recursos com la mineria extractiva, explotació de la fusta agricultura i
ramaderia intensiva; també s'analitza el militarisme i en aquest sentit
la despesa militar i el comerç d'armes, així com l'eterna presencia
dels EUA que amb diversos plans mediatitza la política interna dels països de la regió.
Llengua: Castellana
Autors: Pere Ortega, Moara Crivelente i Juan Sebastian Gomez

Riesgos y amenazas del arsenal nuclear. Razones para su
prohibición y eliminación
Llibre publicat per Editorial Icaria que, en el context de la revisió del
TNP, recopila de manera profunda els perills permanents derivats de
la mera existència d'armes nuclears: el gran nombre d'accidents
registrats relacionats, la possibilitat d'inici d'un conflicte nuclear a
causa d'un error humà o tècnic i els assajos amb aquest tipus armes.
Llengua: Castellà
Autors: Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny

5. Revista Electrònica.
Edició i distribució de dos números de la revista de divulgació Materials de Treball del
Centre Delàs a prop de 2.000 adreces postals de Catalunya i la resta de l’Estat espanyol.
Materials de treball 50, agost 2014.
Sumari:
- Ni necessitem ni volem missions militars a l’exterior - Editorial
- Líbia: violència armada i inseguretat en un estat trencat, Blanca
Camps-Febrer
13
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- Espanya al Líban: l’operació “Lliure Hidalgo”, Eduardo Melero
- La solució no és militaritzar RCA, Jordi Calvo Rufanges
- Balanç alternatiu sobre la intervenció militar espanyola a l’Afganistan, Alejandro Pozo

Materials de treball 49, abril 2014
Sumari:
- Tres anys de guerra a Síria - Editorial
- Necessitem un tractat de prohibició de les armes nuclears, Xavier
Bohigas
- "Combat Proven", armes entre la guerra i la fira de mostres,
Camino Simarro
- Gran guerra y literatura antimilitarista, José Luis Gordillo
- Bombardejos químics en el Rif, M. Gabriela Serra
- Notícies

6. Conferencies, xerrades i tallers
El Centre Delàs combina el treball d’estudi i recerca amb la divulgació, la formació i la
sensibilització a través de la participació dels seus membres en actes d’altres entitats o
mitjançant actes propis de formació com són les conferències, les xerrades i els tallers:
Banca ètica, Jordi Calvo (14 de gener de 2014)
Presentació del llibre “Filosofías y praxis de la paz”, Tica Font i Pere Ortega (17
de gener de 2014)
Cicle Armamentista, Arcadi Oliveres, Tica Font i Jordi Calvo (26 de gener de
2014)
Vídeo- fòrum a l’IES Jaume Almera: Ahimsa, contra la guerra, Maria de Lluc
Bagur (29 de gener de 2014)
La violència un mal rotllo, Camino Simarro (29 de gener de 2014)
Cultura de pau, María de Lluc Bagur (30 de gener de 2014)
Reconstruint Palestina, Alejandro Pozo (1 de febrer de 2014)
Presentació del llibre “Filosofía y praxis de la paz”, Tica Font i Pere Ortega (4 de
febrer de 2014)
Indústria militar, Ciència i Crisi, Pere Ortega (6 de febrer de 2014)
Banca armada vs Banca ètica, Jordi Calvo (7 de febrer de 2014)
Banca armada vs Banca ètica, Jordi Calvo (8 de febrer de 2014)
Resistint al militarisme a Colòmbia (13 de febrer de 2014)
La banca ètica, alternativa a la banca armada, Amb Jordi Calvo (14 de febrer de
2014)
Banca Armada, Jordi Calvo (21 de febrer de 2014)
Jornades Pau i Seguretat. Cooperativa Rocaguinarda, Camino Simarro (28 de
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febrer de 2014)
Jornades Pau i Seguretat. Cooperativa Rocaguinarda, Camino Simarro (1 de
març de 2014)
Seminari Banca Armada vs Banca ètica, Jordi Calvo (12 de març de 2014)
Taller cultura de pau – Curs Fonaments per a la transformació social, Camino
Simarro (15 de març de 2014)
Paz, control de armas y desarme, Pere Ortega i Tica Font (25 de març de 2014)
Què és l’objecció fiscal a la despesa militar?, Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas
(25 de març de 2014)
¿A dónde nos lleva una Europa neoliberal?, Jordi Calvo (29 de març de 2014)
Banca Armada vs Banca Ética, Jordi Calvo (29 de març de 2014)
La UE a boca de canó, Jordi Calvo (5 d’abril de 2014)
Tendencias de la militarización mundial, Tica Font i Pere Ortega (11 d’abril de
2014)
Tendencias de la economía de guerra, Tica Font i Pere Ortega (12 d’abril de
2014)
Fòrum Social Català: Taller de Banca armada, Maria de Lluc Bagur (12 d’abril de
2014)
Fòrum Social Català: Taller d’Objecció Fiscal a la despesa militar, Jordi Calvo (12
d’abril de 2014)
XI Seminari Pensament per la Pau, UNIPAU. Video-fòrum “Con tu dinero”,
Camino Simarro (14 d’abril de 2014)
Paz, control de armas y desarme, Pere Ortega i Tica Font (25 d’abril de 2014)
Un país sense exèrcit, Jordi Calvo (27 d’abril de 2014)
Objecció fiscal a la despesa militar. Què és i com es fa?, Teresa de Fortuny i
Xavier Bohigas (6 de maig de 2014)
Presentació del llibre ‘Delitos de los estados, de los mercados y daño social’,
Camino Simarro ( 9 de maig de 2014)
Presentació del llibre “Delitos de los estados, de los mercados y daño social”,
Camino Simarro (13 de maig de 2014)
La cara oculta de la despesa militar, Pere Ortega (16 de maig de 2014)
Desobedecer, Impugnar, Objetar el Gasto Militar en España, Tica Font i Pere
Ortega (26 de maig de 2014)
Col·loqui sobre economia de defensa i militarisme a l’Estat Espanyol, Jordi Calvo
(31 de maig de 2014)
Volem exercit els catalans?, Jordi Calvo (22 de setembre de 2014)
La Seguridad humana en el mundo actual, Pere Ortega (3 d’octubre de 2014)
Xerrada El pes del plom, Jordi Calvo (16 d’octubre de 2014)
Xerrada El pes del plom, Gemma Amorós (16 d’octubre de 2014)
Xerrada El pes del plom, Gemma Amorós (17 d’octubre de 2014)
Societat civil i ONGs, Jordi Calvo (20 d’octubre de 2014)
Israel, defensa, seguretat i ocupació com a negoci, Alejandro Pozo (23 d’octubre
de 2014)
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Los processos individuales y colectivos para la transformación social, Jordi Calvo
(14 de novembre de 2014)
Los processos individuales y colectivos para la transformación social, Jordi Calvo
(15 de novembre de 2014)
Banca armada vs Banca ética, Jordi Calvo (18 de novembre de 2014)
El militarismo de Israel y su relación comercial con España, Pere Ortega (20 de
novembre de 2014)
Las violencias en América Latina, Pere Ortega (25 de novembre de 2014)
Enfront les crisis humanitàries: Humanitarisme/Militarisme, Jordi Calvo (30 de
novembre de 2014)
Treballar per la pau, una prioritat de tothom, Jordi Calvo (2 de desembre de
2014)
Els moviments socials en el context global, Jordi Calvo (4 de desembre de 2014)
La situació actual a Palestina, Blanca Camps-Febrer (9 de desembre de 2014)
La banca i el negoci de la guerra, Jordi Calvo (10 de desembre de 2014)
Violència dels drets humans, Blanca Camps-Febrer (15 de desembre de 2014)
7. Cursos i Formacions
VII Seminari del Centre Delàs: Les intervencions militars espanyoles als conflictes
armats

Presentació: 28 de maig, 19h - Sala d'Actes de
Cristianisme i Justícia
Sessions 4, 11 i 18 de juny de 2014, 19h - Sala Plató
del Pati Manning
Programació:
28 de maig a les 19h: Militarisme al Nord d’Àfrica
Presentació de l’informe El Militarisme al Nord d’Àfrica. El paper de les Forces
Armades des de la descolonització a les revoltes
Modera: Pere Ortega (autor de l’Informe i coordinador del Centre Delàs)
Ponents: Blanca Camps-Febrer (autora de l’Informe i investigadora del Centre Delàs),
Laura Feliu (professora de Relacions Internacionals de la UAB) i Carme Colomina
(periodista i cap d’Internacional del diari ARA)
Lloc: Centre d’estudis Cristianisme i Justícia – Sala d’Actes (C/Roger de Llúria, 13 Barcelona)
4 de juny a les 19h: Espanya a la guerra contra el terror. Els casos de Somàlia i
Afganistan
Modera: Xavier Bohigas (professor del Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la
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UPC i investigador del Centre Delàs)
Ponents: Alejandro Pozo (analista en conflictes armats i investigador del Centre Delàs) i
Teresa de Fortuny (investigadora del Centre Delàs)
Lloc: Pati Manning, Sala Plató (C/Montalegre, 7 - Barcelona)
11 de juny a les 19h: Espanya a l’Orient Pròxim. El cas de Líban i Síria
Modera: Tica Font (directora de l’ICIP i investigadora del Centre Delàs)
Ponents: Ignacio Álvarez-Ossorio (professor de Filologies Integrades (Àrea d’Estudis
Àrabs e Islàmics) de la Universitat d’Alacant) i Eduardo Melero (professor de Dret
Administratiu de la Universidad Autònoma de Madrid i investigador del Centre Delàs)
Lloc: Pati Manning, Sala Plató (C/Montalegre, 7 - Barcelona)
18 de juny a les 19h: Espanya als conflictes subsaharians. El cas de RCA, Líbia i Mali
Modera: Jordi Calvo (investigador del Centre Delàs)
Ponents: Albert Caramés (analista en conflictes armats, desarmament i construcció de
pau) i José Luis Gordillo (professor de Filosofia del Dret de la UB i investigador del
Centre Delàs)
Lloc: Pati Manning, Sala Plató (C/Montalegre, 7 - Barcelona)
Curs Fonaments per a la transformació social
Curs coorganitzat pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau
amb la Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els
Drets Humans i el Desenvolupament
Del 8 de febrer al 15 de març de 2014

XXI Trobada de Barcelona: Cent anys de Guerra i Pau 1914-2014 (8 i 9 de maig de
2014)
Com cada any, el Centre Delàs participa en l'organització
de la XXI Trobada de Barcelona, de Justícia i Pau i
Fundació per la Pau que es van celebrar el 8 i 9 de maig
de 2014.
Programació:
Dijous 8 de Maig:
17.00 h, Presentació: Xavier Masllorens (president de
FundiPau) i Arcadi Oliveres (president de Justícia i Pau)
17.30 h, Conferència inaugural: Josep Fontana (historiador i professor emèrit de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF))
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19.00 h, Taula rodona: Avenços i límits de la governança mundial en la prevenció de la
guerra. Ponents: Xavier Pons Rafòls (catedràtic de Dret Internacional Públic, Universitat
de Barcelona (UB)), Itziar Ruiz-Giménez (professora de Relacions Internacionals,
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)) i Xavier Alcalde (investigador de l'Institut
Català Internacional per la Pau (ICIP))
Divendres 9 de Maig:
17.00 h, Taula rodona: Balanç d'un segle de conflictes armats i processos de pau.
Ponents: Vicenç Fisas (director de l'Escola de Cultura de Pau), Jesús A. Núñez
(codirector de l'Instituto de Estudios sobre conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)) i
Iain Atack (coordinador del Programa d'Estudis Internacionals de Pau al Trinity College
Dublin)
19.00 h, Taula rodona: Ciutadania, moviments i construcció d'un món en pau. Ponents:
Reiner Braun (copresident de l'International Peace Bureau (IPB)), Carlos Taibo
(professor de Ciència Política, Universidad Autónoma de Madrid (UAM)) i Tica Font
(directora de l'Institut Català Internacional per la Pau ICIP))

8. Jornades i Celebració 15 Anys Centre Delàs
Jornades d’anàlisi de l’armamentisme i el militarisme i celebració del 15 aniversari del
Centre Delàs
L’11 de desembre es van celebrar les jornades del Centre
Delàs juntament amb l’aniversari dels 15 anys d’aquest.
El tema central fou “Anem cap a una remilitarització en
les relacions internacionals?” amb l’objectiu de
reflexionar sobre les noves relacions internacionals i el
paper de l’armamentisme i el militarisme en aquestes.
Programació
18.15h Inauguració de les Jornades
Eduald Vendrell (president de Justicia i Pau), Joaquim
Llimona (comissionat de les Relacions Internacionals i
Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona) i Marta
Macías (directora de l’Agencia Catalana de Cooperació al
Desenvolupament)
18.30h Taula Rodona: Anem cap a una remilitarització en les relacions
internacionals?
Moderador: Eduard Sanjuán (periodista de TV3)
Ponents: Arcadi Oliveres (professor d’Economia a la UAB,
president de la Universitat Internacional per la Pau), Carlos
Taibo (professor de Ciència Política a la Universidad
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Autónoma de Madrid (UAM), expert en relacions internacionals), Rafael Grasa
(president de l’Institut Català Internacional per a la Pau, professor de Relacions
Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona) i Helena Torroja (professora
de Dret internacional públic UB, Cap d’estudis del CEI-International Affairs)
20.30h 15 anys denunciant l’armamentisme i el militarisme
Presentació: Pere Ortega (president i cofundador del Centre Delàs) i Arcadi Oliveres (expresident de Justícia i Pau, cofundador del
Centre Delàs)
20.45h Actuació teatral: El Pes del Plom
(Companyia la Virgueria)
21.15h Actuació Musical: Feliu Ventura
22h Acte de Cloenda
Tica Font (cofundadora del Centre Delàs i
directora de l’ICIP)

Ressò de les jornades en els mitjans de comunicació:
El Centre Delàs celebra 15 anys preocupat per la “remilitarització” de les
relacions internacionals.
A Eldiario.es
el 10/12/2014 [Online]
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Centre-Delas-remilitaritzacio-relacionsinternacionals_0_333517138.html
Quince años en pie de paz: aniversario del Centre d’Estudis per la Pau J.M.
Delàs.
A
Revista
Rambla
el
11/12/2014
[Online]
http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/articulos/2690-quince-anos-en-piede-paz-aniversario-del-centre-destudis-per-la-pau-j-m-delas
Experts i activistes per la pau lamenten que el món es “remilitaritzi”. A
Eldiario.es
el
12/12/2014
[Online]
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Experts-activistes-lamenten-monremilitaritzi_0_334216611.html
Èxit de les Jornades i 15è aniversari del Centre Delàs. A Eldiario.es el 12/12/2014
[Online]
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/adeu_a_les_armes/ExitJornades-aniversari-Centre-Delas_6_334276586.html
Una postguerra fría sin progresos visibles hacia la paz. A Revista Rambla el
12/12/2014 [Online] http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/articulos/2694una-posguerra-fria-sin-progresos-visibles-hacia-la-paz-texto-deportada#.VIw4uAlrPLQ.facebook

19

Memòria Centre Delàs d’Estudis per la Pau 2014
9. Campanyes

Stop inversions explosives
El Centre Delàs de Justícia i Pau, la Fundació per la
Pau, el Moviment per la Pau, la Plataforma per la Pau
de Lloret i Setem, membres de la Cluster Munition
Coalition, engeguen a l'Estat espanyol la
campanya 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 2014: El 27 de Novembre es va celebrar el dia d'Acció Mundial
per parar 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.
Aquesta acció, que va tenir lloc a tot el món, tenia com a objectiu conscienciar a la gent
de com de nocives poden arribar a ser aquestes d'armes, així com instar als governs a
que aprovin lleis que prohibeixin la inversió en armament d'aquest tipus, i instar als
bancs i a una altra classe d'institucions financeres a que es desvinculin i retirin les seves
inversions en aquesta classe d'armes.
Banca armada
Amb les campanyes “BBVA sense armes”, “Banc
Santander Sense Armes” i “Caixa Bank Sense Armes”,
impulsades pel Centre Delàs d'estudis per la 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.
A través d’aquestes campanyes i com a mitjans d’acció, diversos investigadors
anualment, gràcies al suport d’accionistes dels bancs, tenen l’oportunitat d’expressar el
seu punt de vista en les juntes d’accionistes. Alguns exemples d’aquests són la
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intervenció d’alguns membres del Centre Delàs a la junta d’accionistes del Banc
Santander el 28 de març i a la del BBVA el 14 de març de 2014.
Més informació sobre les campanyes:
www.bancaarmada.org
www.bbvasensearmes.org
www.bancsantandersensearmes.org
www.caixabanksensearmes.org

Objecció Fiscal a les despeses militars
El SIOF –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.
El SIOF està adherit a la Campanya Internacional pels Impostos
per la Pau i l’Objecció Fiscal.
Es pot trobar més informació a www.objecciofiscal.org

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 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 per als 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 fer publicitat de l'exèrcit per
augmentar-ne el reclutament no hauria de ser una prioritat.
Anualment s’organitza un acte de protesta al Saló de l’Ensenyament a Barcelona,
davant l’estand del Ministeri de Defensa, per a demanar que les Forces Armades no
siguin presents al saló.

Campanya contra el comerç d'armes
El Centre, com a membre de IANSA, es suma a la campanya iniciada l’octubre de 2003
per Amnistia Internacional, Intermón Oxfam i IANSA. L’objectiu d’aquesta campanya és
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
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drets humans i agreujar conflictes i situacions de pobresa.
L’aplicació del Tractat reduiria el cost humanitari de la proliferació d’armes
convencionals. Impediria que els proveïdors d’armes sense escrúpols trobin el punt
feble dels sistemes de subministrament, i garantiria que tots els exportadors i
importadors d’armes s’atinguin a estrictes normes comuns sobre l’ús, gestió i
transferència d’armes, fet que faria possible un món més segur.
Els cinc punts principals del Tractat sobre el comerç d’armes se centraria en la no
autorització dels estats de les transferències internacionals d’armes convencionals o
municions si:
1- Seran utilitzades o és probable que ho siguin per a cometre violacions greus del dret
internacional dels drets humans, o del dret internacional humanitari.
2- Tenen efectes que menyscaben clarament el desenvolupament sostenible o
comporten pràctiques corruptes.
3- Provoquen conflictes armats o els exacerben, en contra de les obligacions contretes
pels Estats en virtut de la Carta de la ONU i de tractats existents.
4- Contribueixen a perpetuar una constant delinqüència violenta ja existent.
5- Poden ser desviades amb algun d’aquets resultats o per a cometre actes de
terrorisme.
El Centre Delàs realitza informes crítics sobre el comerç d’armes espanyol, que es
poden consultar a l’apartat “Informes” del web. A més a més, des de
l’apartat “Estadístiques” es pot tenir accés a les dades de les vendes d’armes
espanyoles a qualsevol lloc del món en els últims deu anys.

Retallem la despesa militar
El Centre Delàs juntament amb altres entitats pacifistes impulsen la campanya Retallem
la despesa militar, invertim en despesa social amb el suport d’una quinzena d’entitats a
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 es suma al Dia d’Acció Mundial contra la Despesa
Militar, que es va realitzar el 12 d’abril de 2014, 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 accions per atreure l’atenció pública, mediàtica i política
sobre els costos de la despesa militar i la necessitat de noves
prioritats.
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Stop bombes dispersió
El Centre Delàs d’estudis per la Pau, juntament amb Justícia i
Pau és membre de la Cluster Munition Coalition (CMC), la qual
ha creat una campanya per la prohibició de les bombes de
dispersió juntament amb Greenpeace, la Comissió Catalana, la
Fundació per la Pau i el Moviment per la Pau d’Ajuda al
Refugiat, a la qual aquestes dues entitats s’han unit.

Campanya per l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN)
El Centre Delàs participa en la Campanya
Internacional per a l’Abolició d’Armes Nuclears
(ICAN) impulsada des de Suïssa i 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 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 per l’enorme perill que representen per a la
humanitat.

10. Premsa i Comunicació
Pau Global – Revista electrònica
Pau Global és la revista electrònica
distribuïda pel Centre Delàs als
socis i col·laboradors de Justícia i
Pau i, a més, 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 quals des del Centre Delàs s’ha
considerat oportú fer difusió. La revista s’edita en català i castellà.
El 2014 s’han enviat nou edicions del Pau Global a més de quatre mil adreces
electròniques:
Pau Global 92 – 24 de gener de 2014
Pau Global 93 – 9 de març de 2014
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Pau Global 94 – 7 d’abril de 2014
Pau Global 95 – 9 de maig de 2014
Pau Global 96 – 1 de juliol de 2014
Pau Global 97 – 30 de juliol de 2014
Pau Global 98 – 2 d’octubre de 2014
Pau Global 99 – 22 de novembre de 2014
Pau Global 100 – 24 de desembre de 2014

Pàgina web del Centre Delàs – www.centredelas.orgDurant l’any 2014 la web del Centre
Delàs ha rebut al voltant de 59 mil
visites, amb més de 47 mil usuaris
diferents.
La web ha estat visitada a més de 138
països d’arreu del món, els més
destacats per nombre de visites són:
Espanya amb un 26% de les visites,
Mèxic amb un 8,3%, Colòmbia amb un
5%, Equador amb un 3,9% entre altres.
Els EUA també es troben entre els 10
primers països seguidors de l’activitat
del Centre Delàs a través de la web.
En ella s’hi pot trobar tota l’actualitat
del Centre Delàs, les publicacions i
articles, una
base
de
dades
d’armamentisme i militarisme i tota la
informació sobre les campanyes i activitats que realitza el Centre, a més d’una àmplia
informació sobre els membres que el formen.

Xarxes Socials
Al llarg de 2014, de la mateixa manera que en anys anteriors, les xarxes socials van
assumir un paper rellevant en la comunicació entre el Centre Delàs i la societat civil,
servint de plataforma de divulgació d'esdeveniments i informació. Així doncs, el Centre
Delàs és present en les següents xarxes socials:
Facebook
La pàgina de Facebook del Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, compta actualment
amb més de 970 m’agrada i un abast de les publicacions de gairebé 2.500 persones.
Aquesta pàgina, que té un ritme d’activitat diari, serveix per a donar a conèixer i
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promocionar els articles i publicacions del Centre Delàs a totes aquelles persones i
entitats que estan connectades a les xarxes socials, així com per a informar sobre les
últimes novetats que es produeixen en el món del militarisme i l’armamentisme.

Twitter
El compte de Twitter del Centre Delàs - @CentreDelas - comptava, a finals de 2014,
amb més de 1.350 seguidors.
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11. Participació a plataformes i xarxes
El Centre Delàs col·labora amb:
SIPRI (Stockholm International Peace
Institute);
El Centre Delàs és membre de:
ENAAT (European Network Against Arms
Trade)
IPB (International Peace Bureau)
aiPAZ (Asociación Española de
Investigación para la Paz)
CMC (Cluster Munition Coalition)
WRI (War Resisters' International)
IANSA (International Action Network on
Small Arms)
ICAN (International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons)
Campaign to Stop Killer Robots

12. Impacte als mitjans
Com a 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 ràdios,
en pàgines web de moviments per la pau o bé en blocs d'informació. Com a resultat
d'una breu cerca, el Centre Delàs va trobar el seu nom, o el dels seus col·laboradors,
esmentat més de 100 vegades al llarg de 2014.
Aparició a:
www.Xarxanet.org
o http://www.xarxanet.org/agenda/el-militarisme-al-nord-dafrica-el-paperde-les-forces-armades-des-de-la-descolonitzacio-les-r
o http://www.xarxanet.org/internacional/noticies/7e-seminari-del-centre26

Memòria Centre Delàs d’Estudis per la Pau 2014
delas-les-intervencions-militars-espanyoles-als-confli
o http://www.xarxanet.org/agenda/seminari-les-intervencions-militarsespanyoles-als-conflictes-armats
www.revolució1984.wordpress.com
o http://revolucio1984.wordpress.com/tag/centre-delas/
www.nodo50.org
o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/exit-de-les-jornades-i-15aniversari-del-centre-delas
o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/el-centre-delas-participalenaat
o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/el-centre-delas-ensarajevo-la-paz-es-posible
o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/el-centre-delas-safegeixloposicio-de-la-fcong-la-creacio-de-qualsevol-estructura-militar
o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/conferencia-debateescudo-antimisiles-en-el-60-aniversario-acuerdos-bilaterales-eeuu
o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/el-militarismo-espanolcosto-72183eu-por-habitante-censado-en-2013
o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/canarias-2014-la-guerracomienza-aqui-paremosla-aqui
o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/la-union-europea-debeponer-fin-su-apoyo-militar-israel-0
o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/video/objeccio-fiscal-la-despesamilitar
www.gruptortuga.com
o http://www.grupotortuga.com/Jornadas-de-analisis-del
o http://www.grupotortuga.com/Sindicatos-y-Navantia
o http://www.grupotortuga.com/El-comercio-mas-oscuro-la
o http://www.grupotortuga.com/Israel-presenta-sus-productos
www.ara.cat
o http://www.ara.cat/mon/Espanya-nove-exportador-mundialdarmes_0_1241876020.html
o http://www.ara.cat/media/revista-ONGC-franc-diumengelARA_0_1270073054.html
o http://www.ara.cat/premium/internacional/despesa-militar-dispara-paisosemergents_0_1080492061.html
o http://www.ara.cat/premium/internacional/primavera-dels-generalsarabs_0_1148285354.html
o http://ciencia.ara.cat/fractal/blog/categoria/ciencia-i-societat/
www.juspax-es.org
o http://www.juspaxes.org/tags/Pau%20Global%2098%3B%20Centre%20Del%C3%A0s%20d'Estu
dis%20per%20a%20la%20Pau/
o http://www.juspax-es.org/products/materiales-de-trabajo-501/
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o http://www.juspax-es.org/products/pau-global-n-%C2%BA-100/
o http://www.juspax-es.org/products/pau-global-n-%C2%BA-99/
o http://www.juspax-es.org/products/pau-globaln%C2%BA-96/
o http://www.juspax-es.org/products/la-paz-en-sarajevo1/
www.catalunyareligio.cat
o http://www.catalunyareligio.cat/articles/63898
o http://www.catalunyareligio.cat/articles/59571
o http://www.catalunyareligio.cat/articles/57850
www.llibertat.cat
o http://www.llibertat.cat/2014/12/el-centre-delas-d-estudis-per-la-paucelebra-el-seu-15e-aniversari-amb-una-nit-de-cultura-al-cccb-28917
o http://www.llibertat.cat/2014/09/armes-militarisme-i-complicitats-alnord-d-africa-27538
o http://www.llibertat.cat/2014/06/spain-multiplies-by-10-its-armamentexports-over-the-last-decade-26735
o http://www.llibertat.cat/2014/06/spain-multiplies-by-10-its-armamentexports-over-the-last-decade-26735
www.redescristianas.net
o http://www.redescristianas.net/2014/09/29/dia-para-la-eliminacion-delas-armas-nuclearesxavier-bohigas-centre-delas-destudis-per-la-pau/
o http://www.redescristianas.net/2014/07/31/la-union-europea-debeponer-fin-a-su-apoyo-militar-a-israel-2/
www.tiemposcanallas.com
o http://www.tiemposcanallas.com/exportaciones-espanolas-dearmamento-2004-2013-centre-delas/
o http://www.tiemposcanallas.com/libia-violencia-armada-e-inseguridaden-un-estado-roto-de-blanca-camps-febrer-materiales-de-trabajocentre-delas/
o http://www.tiemposcanallas.com/la-politica-militar-del-gobierno-rajoyde-tomas-gisbert-maria-de-lluch-bagur-y-gemma-amoros-centre-delas/
o http://www.tiemposcanallas.com/sobre-el-ejercito-de-cataluna-unapolemica-articulos-de-jordi-calvo-y-pedro-pitarch-y-documentos-delceec-y-la-sectorial-de-defensa-de-la-anc/
www.icip.genat.cat
o http://icip.gencat.cat/ca/detalls/Activitat_Agenda/Jornades-Delas
www.nonaogastomilitar.org
o http://nonaogastomilitar.org/content/26-bancos-espa-ois-incrementano-financiamento-industria-militar
www.rojoinegro.info
o http://www.rojoynegro.info/articulo/agitacion/centre-delas-informeexportaciones-espanolas-armamento-2000-2009
www.diariderubi.com
o http://www.diariderubi.com/noticia.php?i=2012&k=la-salut-al-mon-i-al%92africa-centra-el-curs-de-solidaritat-i-cooperacio-de-rubi-solidari
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o http://www.diariderubi.com/noticia.php?i=1992&k=el-curs-desolidaritat-i-cooperacio--de-rubi-solidari-aprofundira-al-voltant-de-lasalut-al-mon-globalitzat-i-l%92africa
www.revistarambla.com
o http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/articulos/2694-unaposguerra-fria-sin-progresos-visibles-hacia-la-paz-texto-deportada#.VIw4uAlrPLQ.facebook
o http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/articulos/2690-quince-anosen-pie-de-paz-aniversario-del-centre-destudis-per-la-pau-j-m-delas
o http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/articulos/2694-unaposguerra-fria-sin-progresos-visibles-hacia-la-paz
o http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/entrevistas/2653-elcomercio-mas-oscuro-la-industria-mas-gravosa
o http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/reportajes/2148-laobsesion-por-la-seguridad-liquida-la-privacidad
www.eldiario.es
o http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Centre-Delas-remilitaritzaciorelacions-internacionals_0_333517138.html
o http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Experts-activistes-lamentenmon-remilitaritzi_0_334216611.html
o http://www.eldiario.es/catalunyaplural/adeu_a_les_armes/ExitJornades-aniversari-Centre-Delas_6_334276586.html
o http://www.eldiario.es/catalunyaplural/adeu_a_les_armes/mes-capprohibicio-armes-nuclears_6_336726331.html
o http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/prestar-dineroproduccion-nucleares-armas_6_297180293.html
o http://www.eldiario.es/politica/Expertos-prohibir-convierten-guerravideojuego_0_293620769.html
o http://www.eldiario.es/catalunya/Centro-Delas-preocupadoremilitarizacion-internacionales_0_333517161.html
o http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Voces-inversion-proxima-JuntaBBVA_0_235177146.html
o http://www.eldiario.es/catalunya/alternativas-pensarpracticar_0_248825163.html
www.lacolumna.cat
o http://lacolumna.cat/comercio-armas-espana#.VMit0yxGRI4
www.rtve.es
o http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2debate-conflictos-medioambientales/2590236/
o http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2entrevista-tica-font-comercio-uso-armas/2772475/
www.periodismeiconsciencia.org
o http://periodismeiconsciencia.org/?p=3017
Catalunya Radio
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o http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/nom-programa/El-negoci-deles-armes-mou-26-mil-milions-de-dolars-al-mon/audio/851030/
www.elsingular.cat
o http://www.elsingular.cat/cat/notices/2015/01/espanya_explota_mes_el
_mercat_de_les_armes_105886.php
www.canal311.com
o http://canal311.com/el-comercio-de-armas-y-los-derechos-humanosonu/
www.nuevatribuna.es
o http://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesanmillan/informacion-recibimos-ciudadanos-sesgada-parcial-ymanipulada/20140317172855101816.html
o http://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesan-millan/marcaespana/20140915181037107156.html
www.lamarea.com
o http://www.lamarea.com/2014/12/23/el-historico-tratado-sobrecomercio-de-armas-entra-en-vigor-en-mas-de-60-paises/
www.elperiodico.com
o http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/expertos-pidenprohibir-los-drones-porque-convierten-guerra-videojuego-3456137
www.diagonalperiodico.net
o https://www.diagonalperiodico.net/global/24012-del-ejercito-laadministracion-civil.html
www.heraldo.es
o http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2014/08/18/piden_prohibir_los
_drones_para_uso_militar_305351_310.html
www.tercerainformacion.es
o http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article67238
www.rebelion.org
o http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183527
www.periodistas-es.com
o http://periodistas-es.com/dinero-y-sangre-el-negocio-de-la-guerra45280
www.vilaweb.cat
o http://www.vilaweb.cat/noticia/4184856/20140411/gabriela-serradesvetllament-anticapitalista-recent.html
www.republica.com.uy
o http://www.republica.com.uy/amenazas-a-la-paz-mundial/457155/
Barcelona, 30 de enero de 2015
Pere Ortega Grasa
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