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1. INTRODUCCIÓ

El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs va néixer en el marc de Justícia i
Pau l’any 1999 com a resultat del treball desenvolupat des de 1988 per la
Campanya Contra el Comerç d’Armes (C3A). Des de febrer de 2010 té personalitat jurídica pròpia i treballa com un Centre d’Investigació sobre temes
relacionats amb el desarmament i la pau.
El Centre Delàs té com a missió el foment d’una cultura de pau i la construcció d’una societat desarmada i per això es dedica a sensibilitzar sobre els
efectes perversos de les armes i el militarisme. Combina el treball d’estudi i
publicació amb la difusió i mobilització social al voltant dels efectes negatius
del militarisme, entre ells la despesa militar, la R+D militar i la fabricació i
el comerç d’armes, així com la denuncia de l’incompliment dels acords dels
governs en aquestes matèries.
El Centre d’Estudis per la Pau rep el nom de J.M. Delàs, en record de Josep
Manuel Delàs, que va ser president de Justícia i Pau de Girona i abans comandant de l’exèrcit a la reserva i membre de la UMD (Unió Militar Democràtica) i
que va decidir en l’última etapa de la seva vida dedicar-se a la ferma defensa
de la pau i els valors de la noviolència.
El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs és col·laborador del Stockholm Internacional Peace Research Institute (SIPRI) i forma part de l’European Network
Against Arms Trade, ENAAT, (Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes), la
Internacional de Resistes de la Guerra (IRG), l’International Peace Bureau (IPB),
la Campanya Internacional per la Prohibició de les Armes Nuclears (ICAN), la
campanya per la prohibició de les bombes de dispersió (Cluster Munition Coalition), la campanya per la prohibició dels robots assassins (Stop Killer Robots)
i l’Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ). El Centre Delàs
col·labora amb la Plataforma Aturem la Guerra, la Universitat Internacional
per la Pau de Sant Cugat i altres entitats de pau de Catalunya i de l’Estat.
El Centre Delàs s’organitza a través del seu grup de treball en el que
s’analitza l’actualitat, es proposen estudis, recerques, línies d’acció i camMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU
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panyes. En el grup de treball poden participar els seus membres permanents,
així com noves col·laboradores, estudiants en pràctiques i l’equip tècnic.
El Centre Delàs s’ha especialitzat en l’anàlisi dels elements que composen
l’anomenat Cicle Econòmic Militar o Cicle Armamentista, composat pel comerç d’armes, finançament de les armes, la despesa i pressupostos militars, les forces armades, la indústria militar, la Recerca i Desenvolupament
(R+D) d’armament, les operacions militars a l’exterior, amb especial atenció
a l’Estat espanyol; també fem anàlisi de conflictes armats, el militarisme i
armamentisme mundial i de les doctrines de seguretat i defensa d’Espanya,
la UE i l’OTAN, tot incorporant una anàlisi crítica des de la cultura de pau i
de la noviolència.
El Centre Delàs publica regularment articles, informes i llibres propis sobre
totes les temàtiques esmentades, i també publica amb mitjans de comunicació amb els que hi col·laboren alguns dels seus experts.
El Centre Delàs és consultat per investigadors, docents, activistes, polítics,
mitjans de comunicació i centres de pau, de relacions internacionals i acadèmics. Les persones expertes del Centre Delàs s’ofereixen per entrevistes,
xerrades, conferències i participació a debats en cadascun dels temes en
que han desenvolupat un adequat coneixement i experiència.
El Centre Delàs té la seva seu central a Barcelona, al c/ Erasme de Janer, 8,
entresòl – 08001 Barcelona, però té també delegacions en les localitats de
residència habitual dels seus membres permanents, col·laboradors i simpatitzants, on s’organitzen activitats de sensibilització i divulgació. És el cas de
Sant Cugat del Vallès. El Centre Delàs realitza també activitats a través de
col·laboracions puntuals amb entitats i grups locals i dels seus socis i membres actius a l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat
i habitualment en altres llocs de Catalunya i l’Estat.
Junta, equip de treball, voluntaris i nombre de socis
Junta de govern
Q Pere Ortega - President
Q Alejandro Pozo - Vicepresident
Q José Maria Moya - Secretari
Q Tomàs Gisbert - Vocal
Q Francesc Benítez – Vocal
8
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Equip tècnic
El Centre Delàs compta amb un equip tècnic que s’encarrega de les tasques
de coordinació dels membres, voluntaris i estudiants en pràctiques, així com
de les tasques de gestió, comunicació i administració de l’entitat.
Actualment l’equip tècnic està conformat per:
Q Jordi Calvo: Coordinador i investigador
Q Audrey Esnault: Tècnica de projectes
Q Pere Ortega (President): Investigador
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, Chloé Meulewaeteur, Xema Moya, Pere Ortega,
Pedro Paradís, Marina Perejuan, Alejandro Pozo, Ainhoa Ruíz, Eduardo Salvador, Camino Simarro, Marta Castellnou i José Toribio.
Estudiants en pràctiques
El Centre Delàs té cada any estudiants en pràctiques de diverses universitats
catalanes, de l’Estat i de la resta del món, que s’integren a les tasques de recerca, comunicació, gestió i activisme de l’entitat. De manera habitual formen
part de l’equip tècnic entre 4 i 8 estudiants, segons el moment de l’any. El
Centre Delàs ha establert convenis per acollir estudiants en pràctiques amb
la universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra
(UPF), la Universitat Jaume I (UJI), la Universidad de Deusto, la Universitat
de Lleida, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat d’Alacant i la Universitat Ramon Llull (URL). El Centre Delàs col·labora amb Connect 1, 2, 3 i el
CASB (Consortium for Advanced Studies in Barcelona) oferint pràctiques per
estudiants dels EUA, Austràlia i Europa.
Estudiants en pràctiques durant l’any 2015
Chloé Meulewaeter, Elena Fernández, Jarobi Moorhead, Isis Maria Miró, Anna
Sangrà, Annabel Comerut, Sanja Tabasum Rahim, Santiago Ibañez, Josep Maria Coll, Marina Zarechneva, Nallely Ayala.
Persones voluntàries: Eva Dargelos, Leire Regadas, Oihan Larrañaga, Marta
Saiz, Enric Luján.
Nombre de socis: 68 (seixanta-vuit) a data de 31 de desembre de 2015.
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ASSOLIMENTS

2015

Indústria i comerç d’armes
Armamentisme
Seguretat i defensa
Conflictes i guerres
Economia de defensa

BASE DE DADES DE
DESPESA MILITAR

BASE DE DADES D’EXPORTACIONS
D’ARMES A PAÏSOS EN CONFLICTE
amb eina de visualització

3 LLIBRES PUBLICATS

3 INFORMES PUBLICATS

20

31

26
77 ENTREVISTES
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Cultura de la pau

135 ARTICLES PUBLICATS
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255.000 visites

28.000 visites

88.000 visites a les webs

283.000 visites als blocs

371.000 VISITES TOTALS ON-LINE

2.276 SEGUIDORS A TWITTER
70% més que al 2014
646.033 impressions
10.000+ visites a @CentreDelàs
1.000+ mencions

1.726 “LIKES” A FACEBOOK
78% més que al 2014 al 2014
151.594 d’abast
10.957 accions i clics

... i més

Q2 Jornades organitzades
Q8 conferències organitzades
QPublicació de 2 revistes electròniques «Materials de Treball»
Q42 participacions en conferències amb altres organitzacionsde la societat civil
Q46 mencions i aparicions en mitjans de comunicació
QProhibició de finançament de les bombes de dispersió i mines antipersona (Llei 27/2015)
QIncidència política en el Congreso de los Diputados
QIncidència en els bancs que inverteixen en armes
QIncrement participació en xarxes estatals i internacionals
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2. MEMÒRIA D’INGRESSOS I DESPESES
DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS
PER LA PAU ANY 2015

INGRESSOS
Fons privats

14.608,44 €

Quotes associats i captació de recursos

3.860,62 €

Donacions

3.200,00 €

Subvencions privades

7.547,82 €

Grassroots Foundation (Alemania)

7.547,82 €

Subvencions públiques

58.646,00 €

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament
Subdirecció de Memòria, Pau i Drets
Humans (Generalitat de Catalunya)

29.883,85 €
7.720,27 €
12.862,38 €
8.179,50 €

Interessos bancaris
Interessos bancaris

5,52 €
5,52 €

Resultat exercici
Resultat exercici
TOTAL INGRESSOS
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2.286,25 €
2.286,25 €
75.546,21 €
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DESPESES
Despeses personal

44.020,48 €

Sous i salaris

33.049,57 €

Seguretat Social a càrrec de la empresa

10.970,91 €

Despeses no salarials d’activitats

27.451,72 €

Activitats dels projectes

27.451,72 €

Despeses financeres

59,54 €

Serveis bancaris i similars

59,54 €

Impostos corrents

183,50 €

Despeses d’estructura

3.830,97 €

TOTAL DESPESES

75.546,21 €

Despeses
d’estructura

Despeses
salarials

Despeses
d’activitats

EVOLUCIÓ PRESSUPOST TOTAL DE L’ENTITAT
75.546 €
64.821 €

33.258 €

2013

2014

2015
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3. BASE DE DADES

Durant l’any 2015 s’han actualitzat les dades de l’apartat “Base de dades” de
la 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 armamentisme.
Pressupost militar a Espanya
Despesa militar d’Espanya
La base de dades de despesa militar des de finals d’octubre del 2015 té un
cercador per facilitar l’accès a dades sobre la despesa militar de l’Estat Espanyol amb el que es pot filtrar la informació per veure la despesa militar
any rere any.
Altres informes de despesa militar
Pressupost militar liquidat: Actualització amb dades de 2015 de la taula
provinent d'anys anteriors, relativa al pressupost militar liquidat a Espanya
(obligacions reconegudes);
Despesa liquidada de les Forces Militars a l'exterior: Actualització amb
dades de 2015 de la taula provinent d'anys anteriors, relativa a la despesa
liquidada de forces militars a l'exterior;
Distribució Pressupost inicial del Ministeri de Defensa: Actualització amb
dades de 2015 de la taula provinent d'anys anteriors, relativa a la distribució
del pressupost inicial del Ministeri de Defensa.
14
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R + D Militar a Espanya
R+D Militar 2007-2014 Espanya: Actualització amb dades de 2015 (en base
als pressupostos presentats) de la 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 2015 (en base als pressupostos presentats) de la 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 2015
(en base als pressupostos presentats) de la 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) 2015: Taula relativa als Programes Especials d’Armaments (PEAS) vigents en 2015.
Comerç d´armes
Cercador d´exportacions
Cercador amb xifres sobre exportacions espanyoles d’armes per països segons les dades oferides per la Secretaria d’Estat de Comerç al seu informe
«Estadístiques espanyoles d’exportació de material de defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús”. Publicat a la seva pàgina web
des de Juliol de 2015 en català, castellà i anglès.
Dades Mundials
Despesa militar UE i OTAN
Unió Europea i OTAN: Taula relativa a les Forces Armades (2014), despeses
militars (2013) i exportacions d´armes (2012) en els països de la UE i la OTAN.
Potències mundials: Taula relativa a les Forces Armades (2014), despeses
militars (2013) i exportacions d´armes (2012) en les principals potencies
mundials.
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4. ARTICLES

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau combina el treball d’estudi i recerca amb
la divulgació a través de la participació dels seus membres en la publicació
d’articles en format digital, premsa escrita i mitjans audiovisuals.
Blocs del Centre Delàs
Q Bloc Adéu

a les armes - Catalunya Plural
(Eldiario.es)
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/
adeu_a_les_armes/

Q Bloc Crónicas insumisas (Público.es)

http://blogs.publico.es/cronicas-insumisas/
Autores: Tica Font i Pere Ortega Grasa

Q Bloc Paz, en construcción (El País)

http://blogs.elpais.com/paz-en-construccion/

Q Bloc Diario de un altermundista (Público.es)

http://blogs.publico.es/altermundista/
Autor: Jordi Calvo Rufanges

16
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Publicació d’articles en altres mitjans de comunicació escrita
El Centre Delàs ha estat present en la premsa escrita en diversos mitjans,
tant genralistes com en publicacions més especifiques. Algunes d’elles han
estat el diari 20 minutos, La Marea, Periódico Diagonal, La Vanguardia, La
Directa, El Punt Avui, Tercera Información o VICE News entre altres. Aquest
anys s’han publicat un total de 135 articles classificats segons les temàtiques
següents:

Armamentisme
Q «El negocio de la guerra: el neoliberalismo militar», Jordi Calvo (30 de des-

embre de 2015) (WRI).
Q «Contribució de les empreses espanyoles al finançament de l’armament
nuclear», Xavier Bohigas i Teresa Fortuny (28 de desembre de 2015). Blog
Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Ciberatacs: una nova amenaça associada a l'armament nuclear», Teresa
de Fortuny i Xavier Bohigas (8 d’octubre de 2015). Blog Adéu a les armes
- Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Eliminemos ya las armas nucleares», Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny
(26 de setembre de 2015). Blog Paz, en construcción (El País).
Q «Declaració de l'IPB – Conferència sobre la revisió del TNP – 2015». Centre
Delàs (8 de julio de 2015).
Q «Fracaso de la Conferencia de revisión del TNP», Xavier Bohigas i Teresa de
Fortuny (17 de juny de 2015). Blog Paz, en construcción (El País).
Q «Un camí cap a la prohibició de les armes nuclears», Teresa de Fortuny i
Xavier Bohigas (8 de maig de 2015). (Diari Ara).
Q «Armes robòtiques, nou repte pels Drets Humans», Tica Font (14 d’abril de
2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Orient Mitjà, zona lliure d’armes nuclears», Xavier Bohigas (8 d’abril de
2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Més armes nuclears a Europa?», Teresa de Fortuny (26 de febrer de 2015).
Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Las armas nunca son humanitarias», Tica Font (16 de febrer de 2015). Blog
Crónicas insumisas (Público.es).
Q «¿Quién vela por los intereses de los fabricantes de bombas de racimo?»,
Tica Font (4 de febrer de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Drons: ombres de la guerra contra el terror», Enric Luján (1 d’octubre de
2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
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Q «Violència

de gènere i presència d’armes: combinació letal», Eira Massip
(14 de maig de 2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «De Hiroshima i Nagasaki a Fukushima, passant per Xernòbil», Jordi Foix
(31 de gener de 2015). Web Centre Delàs
Q «Vigipirate, o com militaritzar l’espai públic», Albert Orta (12 de gener de
2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).

Conflictes i guerres
Q «El negoci de la guerra: el neoliberalismo militar», Jordi Calvo (30 desem-

bre, 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Razones de Estado para NO ir a la guerra», Pere Ortega (21 de desembre
de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Un Nobel de consolació per a les Primaveres Àrabs», Nora Miralles (17 de
desembre de 2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «15 años de invasión en Afganistán», Tica Font (18 de desembre de 2015).
Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «La Tercera Guerra Mundial», Pere Ortega (10 de desembre de 2015). Blog
Crónicas insumisas (Público.es).
Q «La violència causa mort i destrucció climàtica», Marta Alemany (10 de
desembre de 2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Propuestas para vencer el yihadismo», Pere Ortega, (17 de novembre de
2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Las mujeres no negocian la paz», Tica Font (27 d’octubre de 2015). Blog
Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Como en la Guerra fría», Pere Ortega (20 d’octubre de 2015). Blog Crónicas
insumisas (Público.es).
Q «10 recomendaciones para cubrir una guerra», Tica Font (14 d’octubre de
2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Refugiados, migrados, ¿Un tema de seguridad?», Tica Font (27 de setembre 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «OTAN y maniobras de guerra», Pere Ortega (22 de setembre de 2015).
Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Acabar la guerra en Siria», Tica Font (20 de setembre de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es)..
Q «¿Vende España armas en la guerra de Siria?», Jordi Calvo (10 de setembre
de 2015). Blog Diario de un altermundista (Público.es).
Q «Solidaritat amb el poble de Síria», comunicat de Tadamon Catalunya, Centre Delàs (25 de juny de 2015). Blog Diario de un altermundista (Público.es).
18
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Q «Africom

atacará desde España», Pere Ortega (2 de juny de 2015). Blog
Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Análisis militar y de conflictos armados 2014», Jordi Calvo (17 de maig de
2015). Blog Diario de un altermundista (Público.es).
Q «Fugir de la guerra, un camí anomenat Mediterrani», Ainhoa Ruiz (28 de
maig de 2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Guerras sucias», Pere Ortega (23 de març de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Sucre tacat de sang al nord del Cauca», Tomàs Gisbert i María Jesús Pintos
(11 de març de 2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Brigadistas internacionales», Pere Ortega (9 de març de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Anàlisis Militar 2014», Jordi Calvo (19 de març de 2015), Anuari 2014 (Enciclopèdia Catalana).
Q «La religión combustible de los conflictos», Tica Font (2 de març de 2015).
Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Violencia sexual, conflictos armados y teléfonos móviles», María Villellas
Ariño (4 de març de 2015). Blog Paz, en construcción (El País).
Q «Charlie Hebdo i el desplegament de la guerra contra el terror», Enric Luján
(18 de febrer de 2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.
es).
Q «La OTAN quiere guerra», Pere Ortega (9 de febrer de 2015). (rebelion.org).
Q «Tres conflictes per no oblidar», Jordi Calvo (14 de gener de 2015). Crónicas
insumisas.
Q «Exterminio del pueblo AWÁ de Colombia», Tica Font (7 de gener de 2015).
Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Canvi climàtic i noves guerres», Albert Orta (4 de desembre de 2015). Blog
Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «¿Sin Piedad?», Tica Font (1 de desembre de 2015. Blog Crónicas insumisas
(Público.es)

Cultura de la pau
Q «Razones

de Estado para NO ir a la Guerra», Jordi Calvo (15 de desembre
de 2015). Blog Diario de un altermundista (Público.es).
Q «¿A qué espera el Estado para asumir la responsabilidad civil en los casos de violencia de género?», Eduardo Melero (4 de desembre de 2015).
Blog Desde fuera de palacio, un vistazo al derecho administrativo y sus
alrededores.
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Q «Ya

lo habíamos dicho: No a la guerra. Y así nos va», Josep Maria Royo (3
de desembre de 2015). Blog Paz, en construcción (El País).
Q «Aclariments sobre la desobediència», Pere Ortega (16 de novembre de
2015). (Diari Ara).
Q «¿Soluciones militares? No, gracias», Jordi Calvo (8 de novembre de 2015).
Blog Diario de un altermundista (Público.es).
Q «El fin está en los medios», Pere Ortega (3 de novembre de 2015). Blog
Crónicas insumisas (Público.es).
Q «El franctirador, més enllà de la propaganda», Ainhoa Ruiz (19 d’octubre de
2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «La desobediencia en Cataluña», Pere Ortega (7 d’octubre de 2015). Blog
Crónicas insumisas (Público.es).
Q «#Welcomerefugees y migrantes», Jordi Calvo (2 de setembre de 2015).
Blog Diario de un altermundista (Público.es).
Q «70 anys d’Hiroshima i Nagasaki. Mai més!», Xavier Bohigas i Teresa de
Fortuny (6 d’agost de 2015). (Diari Ara).
Q «Ali Lmrabet, sin papeles», Jordi Armadans, Jordi Calvo i Josep Maria Royo
(21 de juliol de 2015). Blog Paz, en construcción (El País).
Q «Darwinisme, cultura de violència i neoliberalisme. Cauen les màscares»,
Eduardo Salvador (20 de juliol de 2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya
Plural (Eldiario.es).
Q «Activismo pacifista contra el negocio militar, la militarización y la guerra»,
Jordi Calvo (28 de maig de 2015). Blog Diario de un altermundista (Público.es).
Q «¿Es posible un país sin ejército en el siglo XXI?», Pere Ortega (4 de maig
de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es) i Blog Diario de un altermundista (Eldiario.es).
Q «Videojuegos y violencia», Eduardo Salvador (30 d’abril de 2015). Blog Paz,
en construcción (El País).
Q «Cambio climático y hambruna global, consecuencias de una guerra nuclear local», Xavier Bohigas (abril de 2015). Revista El Viejo Topo.
Q «El proceso de paz en Colombia continúa», Tica Font (20 d’abril de 2015).
Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «100 años de feminismo pacifista», Ana Barrero i Maribel Hernández (20
d’abril de 2015). Blog Paz, en construcción (El País).
Q «La educación militarizada», Jordi Calvo (19 de març de 2015). Blog Paz, en
construcción (El País).
Q «La religió, combustible de conflictes», Tica Font (19 de març de 2015). Blog
Paz, en construcción (El País).
Q «Retirem l’exèrcit del Saló de l’Ensenyament 2015», Centre Delàs (17 de
març de 2015). Blog Desmilitaritzem l’educació.
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Q «Tácticas Alinsky, manual para activistas», Tica Font (16 de març de 2015).

Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «El encuentro restaurativo, construyendo la paz en Euskadi», Tica Font (24
de febrer de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Insumisión militar: legítima desobediencia», Tica Font (20 de febrer de
2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «¿Se acordarán de que queríamos cambiar el mundo?», Jordi Calvo (10 de
juny de 2015). Blog Diario de un altermundista (Público.es).
Q «La guerra comença aquí», Jordi Calvo (24 de febrer de 2015). (La Directa).
Q «La pobreza en América Latina, un fenómeno estructural», Tica Font (2 de
febrer de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «El movimiento pacifista 2014: Activismo pacifista contra el negocio militar, la militarización y la guerra», Jordi Calvo (gener de 2015). (Fundación
Betiko).
Q «Se avecina el estado orwelliano», Pere Ortega (20 de gener de 2015). Blog
Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Que esta violencia no nos traiga más violencias», Jordi Calvo (8 de gener
de 2015). Blog Diario de un altermundista (Público.es).

Economia de defensa
Q «El frau

del pressupost militar 2016 d’Espanya», Pere Ortega (24 de novembre de 2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Los drones en el ensamblaje mundial de la excepción», Enric Luján (16 de
desembre de 2015). Blog Paz, en construcción (El País).
Q «El negoci de la despesa militar», Marta Saiz (11 de novembre de 2015).
Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Más armas y más deuda para España», Pere Ortega (8 de setembre de
2015 ). (Rebelion.org).
Q «Un presupuesto regresivo y militarista», Pere Ortega (18 d’agost de2015).
(Rebelion.org).
Q «La derrota de Syriza y el gasto militar», Pere Ortega (14 de juliol de 2015).
Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Grecia, Syriza y la cuestión militar», Pere Ortega (5 de julio de 2015), (Revista Mientras Tanto).
Q «El gasto militar y la crisis de Grecia», Pere Ortega (30 de juny de 2015).
Blog Crónicas insumisas i Mientrastanto.
Q «Crédito extraordinario para el presupuesto de Defensa», Tica Font (26 de
maig de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
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Q «Los

costosos fracasos del Airbus A400M», Pere Ortega (14 de maig de
2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Allò que amaga el BBVA», Maria de Lluc Bagur (21 d’abril de 2015). Blog
Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Despeses militars per a despeses socials», Centre Delàs (14 d’abril de
2015). (Web Centre Delàs).
Q «Dia Global d'Acció sobre la Despesa Militar», Centre Delàs (13 d’abril de
2015), (Web Centre Delàs).
Q «Què succeeix amb la despesa militar a l'Estat espanyol?», Centre Delàs
(25 de març de 2015). Web Centre Delàs
Q «La guerra empieza aquí,» Jordi Calvo (28 de febrer de 2015). Diario de un
altermundista (Público.es).
Q «Partidas ocultas y trampas en las cuentas para disimular el gasto real:
Las mentiras del presupuesto de Defensa», Pere Ortega (febrer de 2015).
(Diferents mitjans de comunicació: rebelion.org, Periódico Diagonal, Unidad Cívica por la república, La casa de mi tía, Diari de Tarragona).
Q «Las mentiras del presupuesto de Defensa», Pere Ortega (12 de febrer de
2015). (Rebelió).
Q «La despesa militar aguditza la crisi a Espanya», Jordi Calvo (28 de gener de 2015).
Q «Índex Global de Militarització: principals tendències a escala mundial»,
Abel Riu (5 de febrer de 2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural
(Eldiario.es).
Q «Ulls que no veuen, inversions en bombes», Marta Alemany (30 de gener
de 2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «El gasto militar agudiza la crisis en España», Jordi Calvo (26 de gener de
2015). Blog Diario de un altermundista (Público.es).

Indústria i comerç d'armes
Q «Gasto

militar. Una pérdida de oportunidad», Tica Font (10 de novembre
de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Fabricar armas en casa», Ainhoa Ruiz (4 de gener de 2016). Blog Paz, en
construcción (El País).
Q «El Tractat de Comerç d'Armes i el negoci de la guerra», Pere Ortega (11 de
gener de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Exportaciones de armas españolas 2014», Tica Font (9 de juny de 2015).
Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «El fracàs de l'Airbus A400M», Pere Ortega (21 de maig de 2015). (Web
Centre Delàs).
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Q «Las armas de la UE hacia a Oriente Medio», Tica Font (27 d’abril de 2015).

Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Más puertas giratorias político-militar-industrial», Pere Ortega (Part 2)
(13 d’abril de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «A qui ven armes España?», Centre Delàs (9 d’abril de 2015). (Web Centre
Delàs).
Q «La puerta giratoria del sector militar-industrial español (Part 1)», Pere
Ortega (6 d’abril de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Orient mitjà es consolida com el primer mercat d'armes espanyoles»,
(11 de març de 2015). (Centre Delàs). Web Centre Delàs
Q «Comerç d'armament i corrupció», Eduardo Melero (3 de març de 2015).
Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Democratizar Europa», Tica Font (20 de febrer de 2015). Blog Crónicas
insumisas (Público.es).
Q «Vende España armas en la guerra de Siria?», Jordi Calvo (9 de setembre
de 2015). Blog Diario de un altermundista (Público.es).
Q «La perversión de la I+D militar», Pere Ortega (23 de febrer de 2015). Blog
Crónicas insumisas (Público.es).
Q «El gasto militar agudiza la crisis en España», Jordi Calvo Rufanges (24 de
gener de 2015). Blog Paz, en construcción (El País).

Seguretat i defensa
Q «Propostes

per vèncer al jihadisme», Pere Ortega (23 de novembre de
2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «La ignorancia y la irresponsabilidad no acabarán con el terrorismo», Jordi
Calvo Rufanges (15 de novembre de 2015). Blog Paz, en construcción (El
País).
Q «OTAN y maniobras de guerra», Pere Ortega (22 de setembre 2015). (Rebelion.org).
Q «Morón y el sueño americano», Tica Font (22 de juliol de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «La barrera entre Mèxic i Estats Units: precarietat, pobresa i aïllament»,
Ainhoa Ruiz (16 de setembre de 2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya
Plural (Eldiario.es).
Q «Terrorismo y medios de comunicación», Tica Font (7 de juliol de 2015).
Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Oigan que no queremos otra Guerra Fría», Tica Font (1 de julio de 2015).
Blog Diario de un altermundista (Público.es).
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Q «Falsos

dilemas de la seguridad», Albert Orta (3 de juliol de 2015). Blog
Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Internet com a arma», Pere Brunet (23 de juny de 2015). Blog Adéu a les
armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Africom atacará desde España», Pere Ortega (8 de juny de 2015). Blog
Crónicas insumisas (Público.es).
Q «L’assetjament i la violència sexual als exèrcits: una realitat al descobert»,
Marta Castellnou (8 de juny de 2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya
Plural (Eldiario.es).
Q «Ciudades bombardeadas, reto para sus alcaldes», Tica Font (11 de maig
de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «És possible un país sense exèrcit?», Pere Ortega (8 de maig de 2015). Blog
Diario de un altermundista (Público.es).
Q «L’estratègia del glifosat», Tomàs Gisbert i María Jesús Pinto (7 de maig de
2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «Suecia y Obama inician un cambio de relaciones con Israel y Arabia Saudí», Tica Font (30 de març de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana y la difusión de
imágenes de policías», Eduardo Melero (28 de març de 2015). Blog Desde
fuera de palacio, un vistazo al derecho administrativo y sus alrededores.
Q «Les armes i els exèrcits no donen seguretat», Pere Ortega (24 de març de
2015). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
Q «El mito de la seguridad», Pere Brunet (21 de febrer de 2015). Blog Paz, en
construcción (El País).
Q «Refugiados, migrados, ¿Un tema de seguridad?», Tica Font (15 de setembre de 2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «La conferencia de inseguridad de Múnich», Pere Ortega (17 de febrer de
2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Nuevas formas de guerra y de control de la población», Tica Font (5 de
febrero de 2015). (Boletín ECOS de la Fundación Fuhem).
Q «Se avecina el estado orwelliano», Pere Ortega (19 de gener de 2015). Blog
Crónicas insumisas (Público.es).
Q «Charlie Hebdo. Libertad versus seguridad», Tica Font (12 de gener de
2015). Blog Crónicas insumisas (Público.es).
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5. INFORMES I LLIBRES

El Centre Delàs ha publicat 3 informes (informe 25, 26 i 27) i 3 llibres: Diccionari sobre la guerra, la pau i el desarmament, El lobby de la industria militar
española i Riesgos y amenazas de la presión nuclear durant l’any 2015.
Informes
Q Informe 27: Exportacions espanyoles

d’armament 2005-2014. Alimentant conflictes a
l’Orient Mitjà
Aquest informe, com cada any, pretén analitzar les
exportacions d’armes espanyoles en un context en
què la responsabilitat d’Occident en relació als conflictes que assolen el planeta i en particular Orient
Mitjà, és percebuda amb la importància que mereix
fruit de l’onada de refugiats que fugen d’aquestes
guerres, alimentades en part amb armes fabricades
a Espanya.
Autors: Tica Font, Eduardo Melero i Camino Simarro.
Q Informe 26: Frau i improvisació a la despesa

militar. Anàlisi del pressupost de Defensa
espanyol de l’any 2016
Aquest informe analitza la despesa militar espanyola per a conèixer amb la major exactitud possible
la despesa real que el Govern dedica a la Defensa.
El pressupost inicial de Defensa per a l’any 2016 és
continuista respecte al del 2015, any en el qual es
va augmentar per primera vegada des del començament de la crisi financera internacional el pressupost
destinat a Defensa. Igualment, es tracta d’uns pressupostos amb un fort
component electoralista, vist que han estat presentats pel govern com
uns pressupostos «socials» després d’anys de retallades. Aquest informe
revela com els pressupostos de Defensa són «confeccionats» de manera
que semblin menors enfront l’opinió pública dels que acaben sent realment.
Autors: Pere Ortega i Xavier Bohigas.
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Q Informe 25: Inèrcia, malbaratament i engany

en la despesa militar. Anàlisi del pressupost de
Defensa espanyol de l’any 2015
Aquest informe analitza el pressupost de Defensa
espanyol de l’any 2015 a través d’un càlcul real de la
despesa militar espanyola i les partides de despesa
en què es sustenta.
Es produeix per primera vegada des del començament de la crisi al 2008, un augment del pressupost
militar espanyol. Es tracta d’uns pressupostos de
defensa tramposos perquè, sabent que la despesa final en algunes partides serà major, segueixen ocultant les seves intencions sota el més que
inexacte càlcul de dues significatives partides del pressupost de Defensa:
la destinada als PEAS i al cost de les Operacions militars a l’exterior.
Autors: Pere Ortega i Jordi Calvo Rufanges.
Llibres
Q Diccionari de la guerra, la pau i el desarmament

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha elaborat
aquest diccionari, en el qual s’analitzen (des d’un punt
de vista crític) alguns dels principals elements que en
l’actualitat expliquen els conflictes armats, la pau i la
seguretat mundials. L’objectiu d’aquesta publicació és
realitzar una contribució rigurosa i honesta als estudis
de pau i seguretat, aportant una visió compromesa
amb la cultura de pau.
Autors: Jordi Calvo Rufanges i Alejandro Pozo Marín
(coords.)
Q El lobby de la industria militar espanyola

Amb el nom de lobby militar industrial es denomina
als que des de l’àmbit industrial exerceixen pressió
sobre els governs a favor dels seus interessos corporatius. A Espanya també tenim aquest lobby que
coarta les decisions dels que governen. Això és molt
visible a través de les denominades portes giratòries.
Si a això s’afegeix que hi ha un oligopoli en la indústria
de guerra espanyola, s’entén, que s’hagi produït una
enorme bombolla d’armaments fins a l’extrem que ha
26

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

deixat un deute públic acumulat de 35.000 milions d’euros per haver adquirit
uns programes d’armes que, a més, contribueixen a augmentar any rere any
el déficit públic.
Autor: Pere Ortega.
Q Riesgos y amenazas del arsenal nuclear

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 d’armes.
Autors: Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny.
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6. REVISTES ELECTRÒNIQUES
El Centre Delàs ha publicat l’any 2015 dues revistes electròniques: «Materials
de treball 51» i «Materials de treball 52» amb els continguts següents:
Q «Materials de treball 51» (12 maig 2015)

Q Quinze anys treballant per la pau i el desarmament
Q Celebració del 15 aniversari
Q Grandes frases de la historia, El Jueves
Q Tráfico de armas, Lluïsot
Q ¡Dios Mío!, JL Martín
Q Deshechos históricos, Julio A. Serrano
Q El ataque de los drones, Mario Morales i Juanjo Cuerda
Q «Materials de treball 52» (23 setembre 2015)

Q Inseguretat nacional, Editorial
Q Les noves armes digitals, Pere Brunet
Q La

NSA i la vigilància massiva de les telecomunicacions globals: una
amenaça per als drets humans?, Enric Luján
Q Diners, poder i opacitat a les institucions europees: un paradís per al
lobby militar, Chloé Meulewa
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7. CONFÈRENCIES, XERRADES I TALLERS
El Centre Delàs, en la seva vocació de sensiblització, organitza actes, conferències, xerrades i tallers. Igualment participa activament amb altres entitats col·laborant en jornades, xerrades, trobades i activitats. Durant l’any
2015 ha participat en 42 conferències amb altres organitzacions de la societat civil.
Actes organitzats pel Centre Delàs
Q Conferència «Raons per dir NO a la guerra»

17 de desembre de 2015, C/ Tàpies 1-3, Barcelona
En plena ofensiva bel·licista dels governs europeus, el Centre Delàs va organitzar aquesta
conferència per afirmar que la guerra no és una
política justa ni eficaç a l'hora de proporcionar seguretat (al contrari, només contribueix a la desestabilització política dels territoris on colpeja).
L’acte va comptar amb la participació de:
Q Arcadi Oliveres (Universitat Internacional per la Pau): «Terror, guerra i
inseguretat: quines responsabilitats tenim a Occident»
Q José Luis Gordillo (Plataforma Aturem la Guerra): «A qui beneficia
aquesta "guerra contra el terror"?»
Q Alejandro Pozo (Centre Delàs d'Estudis per la Pau): «Què és l'ISIS, què
fa i què pretén el terrorisme gihadista?»
Q Montse Cervera (Dones per dones): «Què hem de fer per tenir més seguretat ara i en el futur? Què podem fer des de la societat civil?»
Q Cicle de presentacions del Diccionari de la Guerra, la pau

i el desarmament
El Centre Delàs ha organitzat en col·laboració
amb Icaria Editorial presentacions del llibre Diccionari de la guerra, la pau i el desarmament: 100
entrades per analitzar els conflictes armats, la
pau i la seguretat.
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Q Santiago de Compostela, 11 de desembre de 2015. Presentació del Dic-

cionari de la guerra, la paz y el desarmament juntament amb El Lobby
de la industria militar española, amb Pere Ortega i Tica Font. Librería
Couceiro, Santiago de Compostela.
Q La Vall d'Uixó, 27 de novembre de 2015. Debat: «Per què l'Estat Islàmic
ha atacat París? Quina és la situació a la guerra de Síria? Qui es beneficia d'aquesta guerra? Quina responsabilitat tenim nosaltres? Què
podem fer per tenir més seguretat?» Amb la participació de Vicent Martínez Guzman, Alejandro Pozo Marín i Jordi Calvo Rufanges. Biblioteca
Municipal de La Vall d'Uixó.
Q Presentacions de El Lobby militar industrial de España
Q Barcelona,

Carrer Regomir, 3. Presentació del
llibre escrit per Pere Ortega. Es va comptar
amb la presència d’Arcadi Oliveres, professor
d’economia aplicada de la UAB; Rafa Martínez,
professor de ciència política de la UAB; Anna
Monjo, editoria de Icaria Editorial, i el mateix
Pere Ortega, autor del llibre.
Q Saragossa, 3 de novembre de 2015. Presenctació a llibreria La Pantera
Rosa.
Q Madrid, 22 d’octubre de 2015. Presentació a la llibreria Traficantes de
sueños.
Q Besalú, 4 d’octubre de 2015. Presenctació a la Fira del llibre Liberisliber.
Q Debate contra la militarización de Andalucia

8 d’octubre de 2015. Casa Sahara, C/ Virgen del Carmen Dolorosa 7, Sevilla
«La indústria militar espanyola, amenaça per a
la pau», Jordi Calvo, Centre Delàs.
«Les mega-maniobres Trident Juncture 2015 de
l’OTAN», Andreas Speck, Xarxa Antimilitarista i
Noviolenta d’Andalusia.
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Q Debate

sobre las experiencias de paz en el marco del «Plan de paz y
convivencia» del Gobierno vasco
Sala d’Actes del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Via Laietana 26, Barcelona.
A l’acte van intervenir Aintzane Ezenarro, assessora de la Secretaría para la Paz y la Convivencia, Monika Hernando, directora de Víctimas
y Derechos Humanos del Gobierno Vasco i Ana
Barrero, vicepresidenta d’AIPAZ.

Q Cicle de conferències: «És possible un país sense exèrcit?»

Entre gener i maig de 2015, a les localitats de
Sitges, Sant Cugat, Girona, Olot, Lleida, Falset, La
Garriga i Reus
Cicle de conferències que proposa una seguretat i defensa basades en la cultura de la pau i la
noviolència. S’ha debatut sobre si cal un exèrcit
o per contra hi ha alternatives no militars per garantir la seguretat.
Q Sitges, 30 de gener a les 19h a la Sala d’actes de l’Edifici Miramar

Amb la participació de Rita Marzoa (periodista), Pere Ortega (president
del Centre Delàs), David Minoves (polític i exdirector de l’Agència Catalana de Cooperació) i Bru Rovira (periodista).
Q Girona, 27 de febrer a les 19h a la Casa de Cultura de Girona (1er pis)
Amb la participació de Gabriela Serra (membre de FundiPau i del
Col·lectiu Pau i Treva), Jordi Calvo (Coordinador i investigador del Centre
Delàs), i Enric Banda (investigador i científic).
Sant Cugat, 12 de març a les 19h a la Casa de Cultura de Sant Cugat Amb
la participació de Gabriela Serra (membre del Col·lectiu Pau i Treva), Jordi
Calvo (coordinador i investigador del Centre Delàs) i Jordi Casas (membre de la Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat, Unipau).
Q Olot, 18 de març a les 19h a Orfeó Popular Olotí. «Olot, Sense exercit»
Amb la participació de Pere Ortega (president del Centre Delàs), Tica
Font (directora de l’Institut Català Internacional per la Pau, ICIP) i Raül
Massanella (secretari d’Estelada 2014)
Q Lleida, 19 de març a les 19h a Sala Jaume Magre
Amb la participació de Jordi Calvo (coordinador del Centre Delàs), Ferran
Accensi (coordinador al Segrià de l’ANC).
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Q Cicle de Presentació del llibre Riesgos y amenazas del arsenal nuclear.

Razones para su prohibición y eliminación
Les presentacions del llibre van comptar amb la
presència dels seus dos autors, Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas, la col·laboració de varies
organitzacions de la societat civil de cada localitat (Justícia i Pau, Plataforma Aturem la Guerra de Mollet, Centre d’Estudis de l’Hospitalet,
Centre de Treball i de Documentació, Centre de Cultura per a la Pau de
Granollers, Ateneu Popular de Cerdà) i amb difusió a diferents mitjans de
comunicació locals. Aquest cicle de xerrades ha fomentat el debat sobre
els riscos de l’arsenal nuclear, el desarmament i la cultura de la pau i ha
apropat de manera profunda a guairebé 200 persones interessades que
han assistit als actes de presentació la necessitat de prohibir les armes
nuclears i de treballar per aconseguir-ho.
Q Barcelona, 29 de gener de 2015 a les 19h a la Sala Joan Maragall Centre

Cívic Pati Llimona, Carrer de Regomir, 3, baixos
Ponents: Jordi Foix, Xavier Bohigas i Teresa Fortuny
Organitza: Centre de Treball i Documentació, Centre Delàs d’Estudis per
la Pau i la Editorial ICARIA.
Assistents: 35 persones
Q Granollers, 25 febrer 2015, Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau
Ponents: Pere Ortega, Xavier Bohigas i Teresa Fortuny
Organitzador: Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau, amb la
col·laboració de Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Assistents: 13 persones
Q Sant Cugat del Vallès,26 febrer 2015 a les 20h, Espai gastronòmic i Cultural Terra Dolça
Ponents: Xavier Bohigas, Teresa Fortuny i Arcadi Oliveres
Organitza: Centre Delàs amb la col·laboració de Centre de Justícia i Pau.
Assistents: 30 persones
Q Mollet del Vallès, 11 març 2015 a les 19h a La Marineta
Ponents: Xavier Bohigas i Teresa Fortuny
Organitza: Plataforma Aturem la Guerra- Mollet i Assemblea Popular
de Mollet
Assistents: 30 persones
Q L’Hospitalet de Llobregat,18 març 2015 a les 18h30, Llibreria Abacus,
Rbla. Just Oliveras
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Ponents: Xavier Bohigas i Teresa Fortuny
Organitza: Abacus, Centre d’Estudis de l’Hospitalet i Centre Delàs
Assistents: 50 persones
Q Barcelona, 19 març 2015 a les 19h30a l’Ateneu Popular Cerdà, Barcelona
Ponents: Xavier Bohigas i Teresa Fortuny
Organitza: Ateneu Popular Cerdà amb la col·laboració de Centre Delàs
Assistents: 25 persones
Q Molins de Rei, 20 març 2015 a les 18h a La Barrina, Casa Popular de
Molins de Rei
Ponents: Xavier Bohigas, Teresa Fortuny i Alejandro Pozo
Organitza: Casal popular La Barrina i Centre Delàs
Assistents: 15 persones
Ràdio Sant Cugat
Q Jornades sobre la Pau y la No-Violència

Gener 2015, Barcelona. Alejandro Pozo i Pere Ortega,
Q 27 de gener a les 19.30 h a Barcelona

«Geografia de la violència. El negoci de les
armes»
Presenta: Àngel Merino, docent de la USLA
Intervé: Pere Ortega, expert i investigador sobre armamentisme i membre del Centre Delàs
d’Estudis per la Pau
Presentació del llibre: Las violencias en
América Latina, Editorial Dharana, Madrid
2014
Q 29 de gener a les 19.30 h a l’ Aula de Cultura de l’Ateneu Santfeliuenc
«Conflictes al món àrab (Irak i Síria), l’Estat Islàmic i el paper de les
potències occidentals»
Presenta: Sergi Picazo, periodista i impulsor del projecte CRÍTIC de
periodisme
Intervié: Alejandro Pozo, investigador sobre pau, conflictes armats,
desarmament y militarisme

Amb la participació dels investigadors del Centre Delàs:
Q «Es

pot fer una revolució sense violència?», José Luis Gordillo i Jordi
Calvo (18 de desembre de 2015). Seminari sobre el marxisme de Manuel
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Sacristán a l'Ateneu Roig (C/ Torrent d'en Vidalet 34, Barcelona), coordinat
amb el Seminari d'Economia Crítica de Taifa.
Q «Paz,

Desarrollo y seguridad Humana», Tica Font (9 de desembre de
2015). Pau, Desenvolupament i Seguretat Humana, en Jornades AIPAZ,
Santiago de Compostela.

Q «Desarme y desmilitarización por la paz», Pere Ortega (12 de desembre

de 2015). Pau, Desenvolupament i Seguretat Humana, en Jornades AIPAZ,
Santiago de Compostela.
Q «Análisis de las nuevas guerras en el Siglo XXI», Tica Font (4 de desem-

bre de 2015). Conferència de Tica Font. Gernika.
Q «Terrorisme,

seguretat i guerra, qui es beneficia, quines responsabilitats, què hem de fer?», Jordi Calvo (3 de desembre de 2015). Organitza l’assemblea social del Clot-Camp de l’Arpa, Plaça del mercat del Clot
(Barcelona).

Q «Les

inversions en armes: Banc Sabadell sense armes», Jordi Calvo (6
de novembre de 2015, a les 19.30h).
Presentació de la campanya «Banc Sabadell sense armes», una campanya
per instar al Banc de Sabadell a abandonar la seva significativa participació
en la indústria de l’armament al món. Sala d´actes de l’Acadèmia Católica
(C. Sant Joan, 20. Sabadell). Amb la participació de Jordi Calvo. Acte orgtanitzat per Justícia i Pau de Sabadell.

Q Conferència: «Què està passant a Europa i Orient Pròxim?». Jordi Calvo i

Mem Hassaf (26 de novembre de 2015). Qui fa què a la guerra de Síria (Jordi
Calvo). Organitzada per València en Comú. A Octubre Centre de Cultura
Contemporània (C/ Sant Ferran, 12, Valencia).
Q «BCNMUN 2015

Opening Ceremony». Alejandro Pozo, (26 de novembre
de 2015) Amb Alejandro Pozo, del Centre Delàs, ha fet l’acte de presentació
del BCNMUN 2015, Barcelona Model United Nations. L’acte en qüestió ha
sigut al Paranimf de la UB.

Q «La OTAN en la post-guerra freda». Xerrada amb José Luis Gordillo (20 de

novembre de 2015). A l’Espai Autogestionat Mallolis (Plaça de les dones,
17 a Molins de Rei).
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Q «Respostes d’Occident a les causes l’èxode dels refugiats». Jordi

Calvo (20 de novembre de 2015, 17.30h). Dins de les jornades «Europa i els
peticionaris de futur». «Les raons de la desraó. Causes de la crisi dels refugiats», amb Senén Florensa, president IEMED. «Respostes a les causes per part dels diferents països», amb Jordi Calvo. Lloc: Hotel Porta Fira
(L’Hospitalet de Llobregat). Organitza INEHCA.
Rodona: «Dones Constructores de Pau». Maria de Lluc Bagur, investigadora i activista del Centre Delàs (17 de novembre de 2015). Centre
Cívic Can Feliu de Sant Quirze del Vallès.

Q Taula

Q «Cut military spending». Jordi Calvo i Alicia Cabezudo (15 de novembre de

2015). Workshop: «Cut military spending. Disarmament for development.
15th World Summit of Nobel peace Laureates». Organitza: International
Peace Bureau.
rodona: «El impacto no intencionado de la Acción Humanitaria».
Alejandro Pozo (del Centre Delàs), Axel de Waal, Itziar Ruiz-Giménez i José
Antonio Bastos (15 de novembre de 2015). Auditori de La Casa Encendida
a Madrid. Organitza Metges sense fronteres.

Q Taula

Q «Militarización, políticas y alternativas de defensa en el Estado espa-

ñol». Maria de Lluc Bagur (6 de novembre de 2015). Jornades «OTAN NO,
la guerra empieza aquí, parémosla aquí». Organitza Colectivo Antimilitarista Mambru. A La Pantera Rosa (Zaragoza).
Q Presentació del llibre El lobby de la industria militar española. Pere Or-

tega (3 de noviembre de 2015). Jornadas «OTAN NO, la guerra empieza
aquí, parémosla aquí». Organitza Colectivo Antimilitarista Mambru. A La
Pantera Rosa (Zaragoza).
Q Conferència «La despesa militar i el lobby industrial espanyol». Pere Or-

tega (17 d’octubre de 2015). A la fira del llibre Liberisliber sobre la despesa
militar espanyola (Besalú).
Q «¿Quién se beneficia del negocio de la guerra?». Jordi Calvo (16 d’octubre

de 2015). «Detenint el Negoci de la Guerra. Parlant de les tàctiques i vinculant els mètodes». Ponència inicial de Jordi Calvo sobre el negoci de la
guerra. Seminari internacional de WRI, Seoul (Korea).
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Q Xerrada «¿Sabes qué hace tu banco con tu dinero? ¿Sabes si invierte en

armas?». Jordi Calvo i Juan Torres (7 d’octubre de 2015). Presentació del
llibre Banca ética vs Banca armada. Librería el Gusanito Lector (Sevilla).
«Banca Armada». Jordi Calvo (1 d’agost de 2015). Trobada d’Estiu
d’Alternativa antimilitarista MOC. Can Foix (Cubelles).

Q Taller

Q Conferència «El gasto militar». Chloé Meulewaeter (30 de juliol de 2015).

Universidad Internacional SEK (Quito, Ecuador).
Q Xerrada «Ens cal un exèrcit a la República catalana?». Jordi Calvo i Marc

Costa, expert en seguretat i polítiques de seguretat (24 de juliol de 2015 a
les 20h). Hotel d’Entiats, carrer Gayarre 65 (El Perelló). Organitza: El Perelló
per la independència.
Q Xerrada «El vector tecnològic: disseny i producció d’armes robòtiques,

una valoració ètica d’aquestes noves armes». Tica Font, investigadora
del Centre Delàs i directora de l’ICIP (14 de juliol de 2015). Universitat Internacional de la Pau, XXX edició del Curs d’Estiu «Els fils que mouen els
conflictes». Sant Cugat del Vallès.
Q Conferència «Globalitat dels actors a les noves guerres». Alejandro Pozo

(12 de juliol de 2015). Universitat Internacional de la Pau, XXX edició del
Curs d’Estiu «Els fils que mouen els conflictes» (9 a 15 de juliol de 2015).
Sant Cugat del Vallès.
Q Conferència «Indústria militar y guerras como freno al desarrollo social

y la paz». Eduardo Melero (11 de juliol de 2015, de 18 a 20h). Mesa Paz y
Solidaridad del Foro por el Cambio de Podemos. Parroquia San Carlos Borromeo, C/ Peironcely, 2 (Madrid)
Q Conferència «El lobby militar-industrial-político en España». Pere Ortega

(14 de juliol de 2015). Universitat Internacional de la Pau, XXX edició del
Curs d’Estiu «Els fils que mouen els conflictes» (9 a 15 de juliol de 2015).
Sant Cugat del Vallès.
«El vector tecnològic: disseny i producció d’armes robòtiques».Tica Font (9 a 15 de juliol de 2015). Una valoració ètica d’aquestes
noves armes. Curs d’Estiu Universitat Internacional de la Pau, XXX edició
del Curs d’Estiu «Els fils que mouen els conflictes». Sant Cugat del Vallès.

Q Conferència
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Q Conferència «Els bancs i la guerra». Jordi Calvo (9 a 15 de juliol de 2015). El

finançament de les armes. Universitat Internacional de la Pau, XXX edició
del Curs d’Estiu «Els fils que mouen els conflictes» (9 a 15 de juliol de 2015).
Sant Cugat del Vallès.
Q Xerrada «L’objecció fiscal». Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas (4 de juny

de 2015). Organitza: Associació de Veïns/Veïnes del Carmel. Passatge de
Lugo 18, baixos (Barcelona.
Q Xerrada per promocionar l’Objecció Fiscal a la despesa militar. Arcadi

Oliveres i Jordi Calvo (2 de juny de 2015). Organitza: Universitat Internacional per la Pau, CAS. Procés Constituent i Cal Temerari
«Responsables de la quiebra económica y moral de las Fuerzas Armadas». Pere Ortega (30 de maig de 2015). Círculo de Bellas Artes
(Madrid).

Q Xerrada

«Seguretat i defensa, de què? de qui? quina?» Jordi Calvo (17
d’abril de 2015). Amb Miquel Sellarès (Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya) i Jordi Calvo (Centre Delàs). Sala d’Actes del Consell Comarcal
(Falset). Organitza: Assemblea.cat Priorat.

Q Xerrada

Q «2º

Encuentro por la paz y el desarme». Tica Font i Pere Ortega (2-5
d’abril de 2015). (Fuerteventura, ciutat).
«Movimientos sociales, altermundismo e internet». Jordi Calvo Rufanges (24 de març 2015). Palau Macaya, Passeig de Sant Joan 108
(Barcelona). Organiza: Club de Roma – Think Tank 30 Barcelona.

Q Xerrada

Q Xerrada «El negoci de les armes: producció i venda de la indústria mili-

tar». Jordi Calvo (22 de Febrer de 2015). Fòrum Espai Clar.
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8. CURSOS I FORMACIÓ

VIII Seminari del Centre Delàs
Q Seminari Intern d'Autoformació sobre la Guerra Global contra

el Terrorisme i les connexions entre Internet i el terrorisme,
i de debat estratègic sobre el present i futur del Centre Delàs.
Data: 4 de juliol del 2015
Lloc: Sala d’Actes de La Fede.cat. C/ Tàpies 1-3 (Barcelona)
Participants externs:
José Luis Gordillo, professor de Filosofia i Dret de la UB i investigador del
Centre Delàs
Pere Brunet, professor del departament d’informàtica de la UPC i investigador del Centre Delàs.

Programa:
10.30 h a 14h: Reunió per a membres, socis i col·laboradors de debat estratègic sobre el present i futur del Centre Delàs.
16h: Debat sobre la Guerra Global contra el Terrorisme i les connexions entre
Internet i el Terrorisme.
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9. JORNADES

Durant l’any 2015 el Centre Delàs ha organitzat dues jornades. La primera
d’elles sota el títol «Reduir la despesa militar per un món més segur», la segona, enmarcada dins de la conmemoració del 70è anniversari de la bomba
d’Hiroshima, es va presentar com «Quin món després d’Hiroshima?».

Jornada Anual 2015 «Reduir la despesa militar per un món més segur»
El dia 12 de novembre de 2015, a Barcelona, s’han celebrat les jornades anuals del Centre Delàs d’Estudis per
la Pau. Han sigut unes jornades preparatòries (PrepCom) del Congrés Mundial 2016 de l’International Peace Bureau «Disarm! For a Climate of Peace» en el que es
tractarà com reduir la despesa militar en el món i com
invertir aquests recursos en activitats de promoció per
la pau, desenvolupament social, polítiques mediambientals, política social i benestar, drets humans, igualtat de gènere, creació d’ocupació sostenible. L’objectiu
de les Jornades del Centre Delàs és introduir en l’agenda política, mediàtica i
social la qüestió de la despesa militar, per tal d’entendre com aquesta afecta
als conflictes, al desenvolupament, a la pau mundial i com dificulta la transformació social.
Lloc: Auditori Blanquerna, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
(URL). C/. Valdonzella, 12, al Raval (Barcelona).
Assistència: 110 persones
Programa:
Q 18h-19.30h

Conferència «Reduir la despesa militar per un món més segur»
Introducció de les Jornades amb Lourdes Morelo, adjunta a la Direcció
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General de Cooperació al Desenvolupament de l'ACCD, i Judit Salas Calduch, adjunta a la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de
l'Ajuntament de Barcelona.
Presentació: Marià de Delàs, director
editorial de Público
Ponències de:
Q Dr. Sam Perlo-Freeman, investigador

del SIPRI (Stockholm International
Peace Research Institute). Expert en despesa militar, economia de defensa i comerç d’armes.
Q Ingeborg Breines, Co-Presidenta de l’International Peace Bureau (IPB),
entitat organitzadora de la Campanya Global Sobre Despesa Militar
(GCOMS)
Q Pere Ortega, president i investigador del Centre Delàs d’Estudis per la
Pau.
Q 19.30-21h:

Mesa rodona «¿Quin model
de defensa i seguretat és necessari en
el segle XXI? Què despesa militar?»
Responsables de defensa dels partits
polítics: IU, ERC, CUP i PSC-PSOE
Modera: Sergi Picazo, periodista del Diari
Crític

Ressó de les Jornades en els mitjans de comunicació:
Q Xarxes socials:
Q Twitter: #ReduirLaDespesaMilitar
Q Facebook: https://www.facebook.com/events/542894759192362/
Q Youtube: Vídeo Seminario para Periodistas, https://www.youtube.com/

watch?v=8FLYOPAYDxM
Q Es van publicar les notícies relacionades en els següents mitjans:
Q El Público (13-11-15). «El mensaje de que la fuerza militar da seguridad

es falso». Roger Xuriach. @rogerxuriach (6 comentaris)
http://www.publico.es/politica/mensaje-fuerza-militar-da-eguridad.
html
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Q Catalunya Radio. Solidaris. Adrià Bas. @adriabf

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/solidaris/la-despesa-militares-una-de-les-principals-causes-que-fan-creixer-el-deute-publicdels-paisos/audio/901409/
Q Cadena SER. Aitor Alvarez. @aitor_alvarez
Q La Vanguardia Digital (12/11/15). «La crisis de refugiados tiene que ver
con nuestras armas»
http://www.lavanguardia.com/internacional/20151112/54438811451/
la-crisis-de-los-refugiados-tiene-que-ver-con-nuestras-armas-segun-experto.html
Q ABC (12/11/15). «La crisis de refugiados tiene que ver con nuestras armas», desde EFE
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2030549
Llibertad.cat, https://www.llibertat.cat/2015/11/jornades-del-centredelas-2015-com-reduir-la-despesa-militar-per-aconseguir-un-monmes-segur-33013
Tercera información:
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article94633

Jornades «Quin món desprès d’Hiroshima? Acte commemoratiu
del 70 aniversari de la bomba atòmica per la prohibició
i abolició de les armes nuclears»
Jornada a Sant Cugat del Vallès, 5 d´octobre de 2015.
El Centre Delàs, en col·laboració amb el International
Peace Bureau i Gensuikyo, ha organitzat, en presència
de supervivents d'Hiroshima, un acte commemoratiu
del 70 aniversari del llançament de la bomba nuclear,
a Sant Cugat del Vallès, fent així una crida pel desarmament nuclear i la pau, en el marc de la Campanya Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears
(ICAN) i amb l'objectiu de sensibilitzar les institucions
polítiques sobre el perill que representen les armes
nuclears per a la humanitat i perquè es posicionin per un tractat de prohibició
de les armes nuclears.
Lloc: Casa de la cultura, sala polivalent (Carrer Castellví, 8) a Sant Cugat del
Vallès
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Presentació a càrrec de:
Q Pere Ortega, president del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Q Susanna Pellicer, tinent d'alcalde de Benestar i Ciutadania, Ajuntament
de Sant Cugat
Q Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, membre i vicepresident
de la organizació Mayors For Peace
Q Yayoi Tsuchida, assistent de la secretaria general i càrrec internacional
de la organizació Gensuikyo
Conferència:
Q Masashi Ieshima, supervivent d'Hiroshima, membre de Toyuka (Fede-

ració d'asociacions de supervivents de la bomba atòmica en Tokyo)
Q Kuniko Kimura, supervivent d'Hiroshima, membre de Kunikos (Asociació
de supervivents de la bomba atòmica en Chiba) i assistent de la Secretaria General de Gensuikyo
Q Teresa de Fortuny, investigadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau,
coautora del llibre "Risc i amenaces de l'arsenal nuclear"
Jornades parlamentàries amb Masashi Ieshima, Kuniko Kimura i Jordi Calvo
(6 d’octobre de 2015, Madrid)
En el marc de la commemoració del 70
aniversari del llançament de la bomba nuclear, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau
va organitzar un acte d’incidència política al
Congreso de Diputados a Madrid, amb les
intervencions de supervivents d’Hiroshima,
Masashi Ieshima (Membre de Toyuka, Federació d'associacions de supervivents de
la bomba atòmica a Tòquio), Kuniko Kimura (Membre de Kunikos, Associació
de supervivents de la bomba atòmica a Chiba i assistent de la secretaria
general de l'associació Gensuikyo) i Eduardo Melero, membre del Centre
Delàs, com a moderador. Les ponències del supervivents d’Hiroshima van
ser seguides d’intervencions de Convidats: Portaveus o Membres Grups
Parlamentaris a la Comissió de Defensa del Congreso de Diputados i altres
convidats (Podem, Ciutadans, Equo).
Lloc: Congrés dels Diputats, Sala Campoamor, Carrera de San Jerónimo 36
(Madrid).
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10. CAMPANYES

Participació i dinamització de la Campanya Internacional
per l’abolició de les armes nuclears (ICAN)
El Centre Delàs participa en la Campanya Internacional
per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN) impulsada
des de Suïssa que lluita per a l’elaboració d’un tractat que
prohibeixi l’ús de les armes nuclears a nivell internacional i que sigui ratificat pels governs dels diferents països del món, donat que últimament la
proliferació d’armes en diversos punts del planeta comença a ser preocupant. L’objectiu del Centre Delàs és el de donar més impuls a una iniciativa
que, gracies a l’acció coordinada de varies entitats del món, pretén eliminar
completament les armes nuclears ja que representen un perill enorme per
a la humanitat.
La participació del Centre Delàs en la campanya:
Q Difusió de la Campanya ICAN a la web i xarxes socials del Centre Delàs
Q Organització de les Jornades «Quin món després d’Hiroshima?»
Q Cicle de xerrades i presentació del llibre «Riesgos y amenazas del arsenal

nuclear. Razones para su prohibición y eliminación»
Q Publicació d’articles corresponent a esdeveniments clau de l’ICAN:
Q Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny: «Fracaso de la Conferencia de revisión del TNP», El País, blog Paz en construcción (17 de juny de 2015) i
a Rebelión (29 de juny de 2015)
Q Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny: «70 anys d’Hiroshima i Nagasaki.
Mai més!», diari Ara (en paper), p. 21 (6 d’agost de 2015)
Q Celebració del día internacional en contra de les armes nuclears
Q Difusió de l’infome «Don’t bank on the bomb»
El novembre de 2015, l’organizatció PAX (Holanda) va
publicar el nou informe «Don’t bank on the bomb» sobre les inversions d’entitats financeres en armes nuclears, incloent 3 bancs espanyols (Banc Sabadell, grup
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BBVA i Banco Santander) en el marc de la Campanya Internacional per
l’abolició de les armes nuclears (ICAN). Com a membre de la Campanya,
el Centre Delàs ha realitzat una amplia difusió de l’informe a través de la
seva página web (amb 3.795 visites a l’apartat on està penjat l’informe) i
les xarxes socials.

Campanya Stop Killer Robots
Aquesta campanya s’ha gestionat des del Centre
Delàs des d’una posició de seguiment i difusió interna de les seves activitats. Com que és una campanya que està desenvolupant majoritàriament la seva activitat (el procés
de debat, reflexió i de proposta de limitació del desenvolupament dels robots
militars en l’àmbit internacional) a les Nacions Unides, l’activitat actual a
casa nostra és d’aprenentatge i construcció de l’argumentari per quan calgui
fer incidència a Catalunya i a l’Estat.
Participació del Centre Delàs en la campanya:
Q Articles publicats a la web del Centre Delàs
Q «Nuevas formas de guerra y de control de la población», «Armes robòti-

ques, nou repte pels Drets Humans», «Videojuegos y violencia» (més
informació a l’apartat «Articles»).
Q Xerrada sobre armes robòtiques
Q «El vector tecnològic: disseny i producció d’armes robòtiques. Una valoració ètica d’aquestes noves armes». Tica Font, investigadora del Centre
Delàs i directora de l’ICIP (14 de juliol de 2015). Universitat Internacional
de la Pau, XXX Curs d’Estiu «Els fils que mouen els conflictes». Sant
Cugat del Vallès.

Participació del Centre Delàs a la Campanya Contra el Comerç d’armes
El Centre Delàs, com a membre de IANSA, participa
a la campanya contra el comerç des del 2003 quan
va ser iniciada per Amnistia Internacional, Intermón
Oxfam i IANSA. L’objectiu d’aquesta campanya era
aconseguir un acord mundial i jurídicament vinculant que es plasmaria en un Tractat sobre el Comerç d’Armes, que contri44
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bueixi a posar fi a les transferències internacionals d’armes convencionals
que puguin ser utilitzades per cometre violacions greus dels drets humans
i agreujar conflictes i situacions de pobresa.
Després de ser ratificat per 55 estats, el 24 de desembre 2014 va entrar en
vigor el Tractat Internacional sobre el Comerç d'Armes (TCA), representant
un pas positiu en la regulació d’un dels més criminals comerços actuals. No
obstant això, cal recordar que la Unió Europea va desenvolupar una Posició
Comuna que regula el comerç d'armes i que és d'obligat compliment pels
28 estats membres, que l'Estat espanyol va convertir en Llei, segons el
qual, els Estats no poden vendre armes a Estats on existeixin greus violacions dels drets humans, tensions o conflictes armats interns; que les
exportacions puguin atemptar contra la pau o la seguretat regional o que
hi hagués un risc de desviar les armes a uns països tercers indesitjables,
entre d’altres.
Per tant, és cabdal seguir treballant des de la societat civil contra el comerç
d’armes i per a una major i més efectiva regulació d’aquest sector. Per allò,
al llarg del projecte, el Centre Delàs ha mantingut activa la seva participació
en la Campanya contra el comerç d’armes, conjuntament amb les altres
entitats membres, per tal de fer un seguiment de l’aplicació del TCA i de la
Posició Comuna, especialment en el context actual, en el qual els països europeus exporten armes a països com Aràbia Saudita i tots els països del Golf,
Israel, Colòmbia, Afganistan, Líbia, Egipte i tots els països on es van produir
les revoltes àrabs, molts països de l'Àfrica subsahariana.
Participació del Centre Delàs:
Q Publicació d’artícles sobre el Tractat de Comerç d’Armes (TCA), les expor-

tacions d’armes, la regulació del comerç d’armes, casos de violació del TCA
i normativa europea
Q Recerca i publicacions sobre les exportacions d’armes espanyoles
Q Col·laboració reforçada contra el comerç d’armes a nivell europeu en en
el marc de la Xarxa ENAAT
La participació del Centre Delàs en la Xarxa Europea Contra el Comerç
d’Armes (ENAAT) l’any 2015 s’ha materialitzat amb l’assistència de 2 de les
col·laboradores de Delàs a la reunió anual celebrada el maig de 2015 a Brno
(República Txeca) i una comunicació permanent al llarg de tot el projecte amb
les altres organitzacions membres.
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En el marc d’aquest treball en la xarxa ENAAT, el Centre Delàs conjuntament
amb altres 9 altres organitzacions membres va preparar a finals de 2015 un
comunicat oficial per tal de fer una crida als ministres d’afers exteriors de la
UE i europarlamentaris per a que suspenguin les ventes d’armes i considerin
un embargament d’armes a Aràbia Saudita a l’inici de febrer de 2016.

Participació en la Campanya GCOMS
Des de 2011, persones i organitzacions en tota la
Unió Europa i a tot el món s’han unit a l’Oficina Internacional de Pau (IPB) per organitzar el Dia Mundial
d’Acció sobre la Despesa Militar (GDAMS) cada mes
d’abril, coincidint amb la publicació de les xifres de
la despesa militar mundial anual de l’Institut Internacional d’Estocolm de Recerca per a la Pau (SIPRI).
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau és l’entitat que
ho promou a Catalunya i en tot l’Estat espanyol.
Pàgina pròpia en el se de la web del GCOMS (en català i castellà):
http://demilitarize.org/qui-som/
Participació del Centre Delàs:
Q Articles de recerca i opinió publicats pel Centre Delàs sobre despesa militar
Q Organització de les Jornades PrepCom del Congrés Mundial 2016 del IPB

«Disarm for a climate of peace»
Q Participació activa en Dia Mundial d’Acció sobre la Despesa Militar
(GDAMS) i elaboració d’infografies

Campanya Banca Armada
El concepte Banca Armada fa referència a
les entitats financeres que participen en el
negoci armamentístic mitjançant un, diversos o tots els principals tipus de
finançament del sector militar-industrial que existeixen.
El Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, SETEM, RETS, Justícia i Pau i
l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) promouen aquesta inicia46
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tiva de sensibilització i denúncia de les entitats financeres que participen en
industries militars, mitjançant l’exigència d’un veritable respecte pels drets
humans i el medi ambient.
L’objectiu de la campanya és informar i sensibilitzar a la societat per a que
exigeixi a les entitats financeres espanyoles que canviïn les seves polítiques
i finalitzin tota relació amb les empreses socialment irresponsables. Aquesta
iniciativa mostra la importància de les relacions entre els bancs i les empreses fabricants d’armament.
Les entitats que formen part de la campanya Banca Armada, són promotores, a la vegada, d’altres iniciatives centrades a denunciar tres entitats
financeres concretes que treballen amb empreses productores d’armament.
És així com les accions de les campanyes BBVA sin armas, Banco Santander
sin armas i Caixabank sin armas es centren en la realització d'intervencions
en les Juntes Generals d’Accionistes per instar a les entitats financeres a
modificar la seva política d’inversió i finançament militar.
Participació del Centre Delàs:
Q Recerca sobre les inversions dels principals bancs espanyols en la in-

dústria armamentística
Q Participació de membres del Centre Delàs a les juntes d’accionistes
anuals 2015 del BBVA, Banco Santander, Caixabank i Banc Sabadell com a
acció directa d’incidència empresarial.
Q Difusió de l’infome «Don’t bank on the bomb» de PAX
Q Aparicions en mitjans: Diari Sentit Crític, menció al Centre Delàs a «El
BBVA, el Banco Santander i Bankia financen el fabricant d’explosius més
gran de l’Estat espanyol» (14 de gener de 2015)

Campanya Objeción Fiscal al gasto militar
L’objecció fiscal deconciència a la despesa militar
o objecció fiscal és un acte de desobediència civil, és la negociació de col·laborar amb l’Estat en la
preparació de les guerres i en el manteniment de
l’estructura militar. Es tradueix en desobediència civil activa en el moment de realitzar la declaració de
la renda. En aquesta campanya convoquem a la no-col·laboració, a la desMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU
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obediència civil a sostenir la despesa militar. Cal denunciar-la públicament
i negar-li els mitjans materials que la fan possible.
El Centre Delàs conjuntament amb el Servei d'Informació de l'Objecció Fiscal
a les despeses militars (SIOF), una entitat de caràcter no lucratiu que dóna
suport a totes les campanyes que anualment es desenvolupen a Catalunya
i a l'Estat espanyol, treballen per donar assessorament per l'objecció fiscal
a les despeses militars.

Campanya Desmilitaritzem l’Educació!
El 9 de març de 2015 va tenir lloc el Saló de
l'Ensenyament de Barcelona amb la presència de
l'exèrcit per reclutar joves. La participació de les
Forces Armades al Saló de l’Ensenyament és un pas
més en la normalització de l’exèrcit i la seva inserció
als espais educatius i fomenta així l’anomenada cultura de defensa i l’esperit militar, per millorar la seva
imatge i animar al reclutament.
Els valors que transmeten les institucions militars com l’obediència, la disciplina, el patriarcat, l’androcentrisme i, sobretot, la violència com a mitjà per
a resoldre conflictes, contradiuen els valors de pau, diàleg i llibertat que
han de ser la base de l’educació dels i les joves del nostre país. Els principis
de l’exèrcit s’oposen als valors propis d’una educació democràtica: la llibertat
personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat i alhora,
del foment de la pau i el respecte dels drets humans.
Des de la convicció que l’objectiu de les institucions i agents educatius és el
foment de l’educació per la pau, pels drets humans i el desenvolupament,
el respecte, la convivència i el diàleg, creiem que l’exèrcit és incompatible
amb els principis que construeixen una cultura de pau.
El Centre Delàs, en el marc de la Campanya, va realitzar una acció de mobilització en el se del Saló de
l’Ensenyament a Barcelona, amb un rotund èxit en
xarxes socials. En els dies previs i en les primeres
jornades del Saló, el hashtag #SalóSenseExèrcit ha
estat el segon més utilitzat, només superat pel hashtag oficial del Saló.
48
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Campanya Stop inversions Explosives
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la Plataforma
per la Pau de Lloret i SETEM, membres de la Cluster Munition Coalition, posen en marxa a Espanya
la campanya Stop Inversions Explosives.
L'objectiu de la campanya, que està en converses amb la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats de l'Estat espanyol, és aconseguir que en la
nova llei espanyola sobre bombes de dispersió quedi expressament prohibit tot tipus de finançament d'aquestes armes, tant per part de les entitats
financeres que operen en territori espanyol, com de les entitats espanyoles
amb inversions a l'estranger.
Des del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, com a entitat impulsora de la
campanya Stop Inversions Explosives, tenim la gran satisfacció d'anunciar
que hem aconseguit que s'aprovi la prohibició explícita de tot tipus de finançament de les bombes de dispersió, mines antipersona i altres armes
d'efectes similars.
Espanya és ara, gràcies a l'èxit de la campanya el desè país a prohibir el finançament de les bombes de dispersió. La Llei 27/2015 de 28 de juliol, que
modifica la Llei 33/1998 de prohibició total de mines antipersona i armes
d'efecte similar, prohibeix ara el finançament d’aquestes armes.
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11. PREMSA I COMUNICACIÓ

Ràdio
La ràdio ha estat el mitjà a través del que el Centre Delàs d’Estudis per la
Pau ha realitzat més entrevistes; En total 26 entrevistes radiofòniques. Cal
destacar el paper de les emissores regionals, com per exemple RAC1, Radio
Libre Euskadi i Radio Sputnik.
Entrevistes en ràdios:
15/12/2015
Entrevista en Radio Enlace sobre el
Gasto Militar en España, Pere Ortega

31/10/2015,
Entrevista a Radio 4, sobre les maniobres de l’OTAN, Pere Ortega

15/12/2015
Entrevista Radio Enlace, Jordi Calvo

30/10/2015,
Entrevista a Radio Sputnik de
Moscou, sobre los acuerdos y desacuerdos entre Rusia y EEUU en el
conflicto de Siria, Pere Ortega

9/12/2015
Entrevista Radio Euskadi, Jordi Calvo
26/11/2015
Entrevista RAC 1, Alejandro Pozo
12/11/2015
Entrevistes amb Catalunya Radio i
La Ser sobre les jornades Reduir la
Despesa Militar, Pere Ortega
2/11/2015
Entrevista Radio Rubí, Jordi Calvo
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14/10/2015
Entrevista a Radio Libre de Canarias,
sobre el libro «El lobby de la industria
militar», Pere Ortega
25/09/2015
Entrevista a Radio Sputnik de Moscou, sobre la información aparecida
en la prensa de Alemania sobre la
possible renovación y nueva instala-
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ción de armamento nuclear por parte
de EEUU en Alemania y su enfrentamiento con Rusia, Pere Ortega

entrevista sobre la instalación de
Africom en la base de Morón de la
Frontera, Pere Ortega

10/09/2015
Entrevista per enews.es sobre el
pressupost de defensa de 2016, Pere
Ortega

08/06/2015
Entrevista a Radio Sputnik de Moscou sobre la escalada verbal entre
Rusia y EEUU sobre armes nucleares,
Pere Ortega

03/09/2015
Entrevista amb Ràdio Estel sobre la
Marxa de la Sal de Gandhi, Pere Ortega
06/08/2015
Entrevista a Radio Sputnik de Moscou, entrevista sobre el 75 anversario
del lanzamiento de la bomba atòmica sobre Hiroshima, Pere Ortega
15/07/2015
Entrevista a Radio Sputnik de Moscou, entrevista sobre el acuerdo nuclear con Irán, Pere Ortega
02/07/2015
Entrevista a Radio Libre de Canarias,
entrevista sobre la actulidad del movimiento antimilitarista, Pere Ortega
17/06/2015
Entrevista para la agencia de noticies de España de Radio Sputnik
de Moscou sobre la escalada verbal
entre Moscú y Washington y las instalaciones de armes nucleares en
Europa, Pere Ortega
10/06/2015
Entrevista Radio Libre de Canarias,

14/05/2015
Radio Popular de Bilbao, programa
«Aquí te quiero», entrevista sobre el
escándalo DEFEX de exportaciones
de armas a Angola, Pere Ortega
06/05/2015
Entrevista a Radio Sputnik de Moscou sobre l’OTAN i la pressió sobre
Rússia, Pere Ortega
11/03/2015
Entrevista a Radio Mollet, en motiu
de la presentació del llibre Riesgos
y amenazas del arsenal nuclear al
Centre Cultural La Marineta, Teresa
de Fortuny i Xavier Bohigas
26/02/2015
Entrevista a Ràdio Sant Cugat, programa «Sons de la Ràdio», en motiu
de la presentació del llibre Riesgos
y amenazas del arsenal nuclear a
l’espai Terra Dolça, Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas
18/02/2015
Entrevista a Radio Libre Euskadi sobre el Informe sobre gasto militar de
España 2015, Pere Ortega
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09/02/2015
Entrevista a Radio Rubí, programa
«Rubí Solidari», sobre la Despesa
Militar Espanyola de l’any 2015, Pere
Ortega

16/09/2015
Entrevista a Radio Guiniguada de
Canarias, Jordi Calvo

05/02/2015
Entrevista a Radio Libre de Canarias
sobre la Campaña de Prohibición de
las armes nucleares, Pere Ortega

TV
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha fet en l’any 2015 diverses entrevistes
a canals internacionals, nacionals, així com regionals. Per exemple El Punt
Avui, La Sexta, o Russia Today. El total d’entrevistes realitzades en mitjans
audiovisuals ha estat de 20.
Entrevistes en TVs:
16/12/2015
Tertúlia El Punt Avui TV sobre la crisi
de refugiades, Jordi Calvo
9/12/2015
Tertúlia El Punt Avui TV sobre el 15M
i moviments socials, Jordi Calvo
19/11/2015
Entrevista a Matins de TV3 arrel dels
atemptats de París, sobre el tràfic
d’armes al Proper Orient, Pere Ortega
12/11/2015
Entrevista a TV3 sobre les Jornades
Reduir la despesa militar, Pere Ortega
03/11/2015
Entrevista a RT (Rusia Today) sobre
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el gasto militar de EEUU para el ejercicio de 2016, Pere Ortega
3/11/2015
Entrevista a Público TV, La Klau, José
Luís Gordillo (http://especiales.publico.es/publico-tv/la-klau/540890/
la-klau-occidente-soluciones-a-base-de-bombas)
31/10/2015
Entrevista a TAL, TV América Latina,
sobre las maniobras OTAN en España, Pere Ortega
31/10/2015
Entrevista a BTV sobre maniobres de
l’OTAN a Espanya, Pere Ortega
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19/10/2015
Entrevista a RT (Rusia Today) sobre
la visita de John Kerry a España, Pere
Ortega
29/07/2015
Entrevista vídeo amb Paulina Kamburinova, Jordi Calvo
14/07/2015
Entrevista a TV Sant Cugat, Jordi
Calvo

01/03/2015
Entrevista en 24h TVE sobre la industria militar en España, Pere Ortega
11/02/2015
Entrevista a TV324, programa 324
nit, sobre despesa militar i exèrcit
català, Pere Ortega

06/06/2015
Entrevista a LaSexta TV, Informativo,
sobre las minas antipersona, Pere
Ortega

30/01/2015
Entrevista a TV Sitges sobre «Catalunya necessita exèrcit?», Pere Ortega
19/1/2015
Entrevista en TV1 Catalunya sobre
la Industria Militar en España, Pere
Ortega

05/06/2015
Entrevista a RT sobre la instalación
de Africom en la base de Morón de La
Frontera, Pere Ortega

12/01/2015
Entrevista a 324TV3, programa Mitjanit, sobre els atemptats a Charlie
Hebdo, Pere Ortega

7/04/2015
Entrevista Agència notícies Spuntnik, Jordi Calvo

09/01/2015
Entrevista documental Periodisme
Uni. Pompeu Fabra sobre els atemptats a Charlie Hebdo, Pere Ortega

Premsa escrita
Las entrevistes amb el Centre Delàs d’Estudis per la Pau han aparegut en diversos mitjans de premsa escrita. Entre ells cal destacar El País, Eldiario.es,
Diari ARA, La Directa, entre altres. Durant l’any 2015 el Centre Delàs ha concedit 31 entrevistes.
Entrevistes segons la data:
19/12/2015
Entrevista al diari Ara sobre la OTAN
en el dossier Planeta, Pere Ortega

09/12/2015
Entrevista a Enews sobre comercio de
armas en Oriente Próximo,Pere Ortega

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

53

09/12/2015
Entrevista al diari Ara sobre la indústria militar a Catalunya, Pere
Ortega
08/12/2015
Entrevista en Eldiario.es sobre los
Programas Especiales de Armamento, Pere Ortega
23/11/2015
Entrevista per InfoLibre sobre la Llei
de Comerç d’Armes d’Espanya, Pere
Ortega
19/11/2015
Entrevista a La Marea sobre el conflicte de Siria, Pere Ortega
06/11/2015
Reportatge a la revista La Directa
sobre el llibre El Lobby de la industria
militar espanyola, Pere Ortega
06/11/2015
Entrevista per la revista digital La
Columna.cat sobre el llibre El Lobby
de la industria militar espanyola,
Pere Ortega
03/11/2015
Resenya en La Directa sobre el llibre El Lobby de la industria militar
espanyola, Pere Ortega
02/11/2015
Entrevista para revista digital La
Celosía, sobre el libro El Lobby de
la Industria militar española, Pere
Ortega
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01/11/2015
Consulta A3 Media, periodista Alfonso Toran, Jordi Calvo
27/10/2015
Entrevista a La Directa, periodista
Raquel Pérez, Jordi Calvo
16/10/2015
Entrevista en Infolibre sobre el presupuesto militar del año 2016, Pere
Ortega
09/10/2015
Visita i entrevista al Peace Boat, Barcelona, Jordi Calvo
01/10/2015
Entrevista per Vice news.es sobre la
compra de projectils a l’empresa IMI
d’Israel, Pere Ortega
30/09/2015
Entrevista a El Confidencial, sobre
la informació apareguda sobre els
contractes d’armes «amagats» de
Instalaza, Pere Ortega
17/09/2015
Entrevista El Cugatenc, Jordi Calvo
14/09/2015
Consulta de periodista de El País,
Jordi Calvo
14/09/2015
Consulta de periodista de Infolibre,
Jordi Calvo
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24/08/2015
Entrevista pel diari Ara sobre el
pressupost de defensa de 2016,
Pere Ortega
20/08/2015
Entrevista per InfoLibre pel pressupost de defensa de 2015, Pere Ortega
17/08/2015
Entrevista per Vicenews.es pel
pressupost de defensa de 2015,
Pere Ortega
24/07/2015
Entrevista per El Confidencial sobre
l’empresa d’armes Expal, Pere Ortega
23/07/2015
Entrevista de la periodista Pilar Cebrián, Jordi Calvo
23/06/2015
Entrevista para El Público sobre el
gasto militar en Grecia y su relación
con la crisis que atraviesa el país,
Pere Ortega
11/06/2015
Entrevista en Infolibre sobre las
exportaciones de armas españolas,
Pere Ortega

11/06/2015
Entrevista en La Verdad, de Murcia,
sobre los sobrecostes y fracaso del
submarino S-0 que fabrica Navantia,
Pere Ortega
31/05/2015
Entrevista en Peace News, sobre la
ampliación de la base militar de Morón de la Frontera, Pere Ortega
Abril 2015
Assessorament a La Marea Digital
per a l’elaboració d’un article arran
de la Conferència de revisió del TNP,
Xavier Bohigas
28/04/2015
Assessorament a TV3 per al documental Els internats de la por. El
Centre Delàs surt en els crèdits. Pere
Ortega
15/03/2015
Entrevista a La Marea Digital, realitzada per Brais Benítez, sobre el llibre Riesgos y amenazas del arsenal
nuclear, Teresa de Fortuny i Xavier
Bohigas

Comunicació ON-LINE i mitjançant les Xarxes Socials:
IsÍƕ ¤±~s¤ƕűƕLÖÂÈsƕ¤È¾µ«sƕ
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 enMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU
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titats 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.

Ix«sƕ×~ƕ¤ƕ «È¾ƕ¤xÂƕűƕ×××Ÿ«È¾¤sÂŸ±¾
Durant l’any 2015 la web del Centre Delàs ha rebut al voltant de 91 mil visites,
amb més de 29 mil usuaris diferents. La web ha estat visitada a 130 països
d’arreu del món, els més destacats per nombre de visites són: Espanya amb
un 70,1% de les visites, Bolivia amb un 6,6%, Argentina amb un 3,2%, Colombia amb un 2,6% entre altres. Els EUA, França i el Reina-Unit 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 2015, 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:
Twitter
El compte de Twitter del Centre Delàs (@CentreDelas) comptava, a finals de 2015, amb més de 2.276
seguidors, 926 més que l’any passat.
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Facebook
La pàgina de Facebook del Centre Delàs d’Estudis
per la Pau, compta actualment amb més de 1.726
«m’agrada», 756 més que en l’any 2014. Aquesta
pàgina, que té un ritme d’activitat diari, serveix per
a donar a conèixer i 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.
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12. PARTICIPACIÓ A PLATAFORMES I XARXES
El Centre Delàs col·labora amb:
SIPRI
Stockholm International Peace Institute)

El Centre Delàs és membre de:
ENAAT
European Network Against Arms Trade

IPB
International Peace Bureau

aiPAZ
Asociación Española de Investigación para la Paz

CMC
Cluster Munition Coalition

WRI
War Resisters’ International

IANSA
International Action Network on Small Arms

ICAN
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Campaign to Stop Killer Robots
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13. IMPACTE ALS MITJANS

Com a resultat de la seva investigació, el nom del Centre Delàs, o el de les
seves col·laboradores, ha 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 al llarg de 2015.
Aparició a:
Q www.20minutos.es
Q http://www.20minutos.es/noticia/2607648/0/kalashnikov-rifle/

asalto-usado/yihadistas-control-union-europea/ (Jordi Calvo) (19-112015)
Q www.africando.org
Q http://africando.org/ong/prensa-para-pensar/newsletter-centre-

delas-pau-global-107/ (23-12-2015)
Q http://africando.org/ong/prensa-para-pensar/60789/ (29-11-2015)
Q http://africando.org/ong/prensa-para-pensar/informe-26-delcentro-delas/ (25-11-2015)
Q http://africando.org/ong/prensa-para-pensar/newsletter-centredelas-paz-global-10/ (30-10-2015)
Q http://africando.org/ong/prensa-para-pensar/centro-delasmateriales-de-trabajo-52/ (03-10-2015)
Q http://africando.org/ong/prensa-para-pensar/victoria-del-centrodelas-de-estudios-para-la-paz/ (26-09-2015)
Q http://africando.org/ong/prensa-para-pensar/centro-delas-deestudios-por-la-paz-boletin/ (30-07-2015)
Q http://africando.org/ong/prensa-para-pensar/especial-15-anos-dehistoria-del-centro-delas/ (24-05-2015)
Q http://africando.org/ong/prensa-para-pensar/centro-de-estudiospor-la-paz-jm-delas/ (10-05-2015)
Q http://africando.org/ong/prensa-para-pensar/38379/ (10-01-2015)
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Q www.ara.cat
Q http://www.ara.cat/internacional/Dossier_Planeta-GUERRA-PAU-

PACIFISME_0_1487851374.html (19-10-2015) Menció al Centre Delàs
Q http://www.ara.cat/tema_del_dia/Rajoy-gastat-Defensa-milionsprevist_0_1418258164.html (24-8-2015) Menció al Centre Delàs
Q http://www.ara.cat/internacional/Espanya-nove-exportadormundial-darmes_0_1241876020.html (03-11-2014)
Q www.colectivoansur.org
Q http://colectivoansur.org/tag/centre-delas/ (27-07-2015)
Q www.diagonalperiodico.net
Q https://www.diagonalperiodico.net/global/28112-la-otan-prepara-

sus-nuevas-guerras.html (Jordi Calvo)(21-10-2105)
Q www.directa.cat
Q https://directa.cat/esdeveniment/jornadas-centre-delas-reducir-

gasto-militar-por-un-mundo-mas-seguro (12-11-2015)
Q https://directa.cat/negoci-de-guerra-en-nom-de-pau (Pere Ortega)
(03-11-2015)
Q https://directa.cat/lultima-batalla-dels-hibakusha (Menció al centre
Delàs) (20-12-2015)
Q www.elcritic.cat
Q http://www.elcritic.cat/datacritic/les-mentides-de-la-despesa-

militar-a-espanya-7028 (08-12-2015)
Q http://www.elcritic.cat/actualitat/bbva-banc-santander-i-bankiafinancen-el-fabricant-dexplosius-mes-gran-de-estat-espanyol-2317
(14-01-2015) Menció al Centre Delàs
Q www.enviroagainstwar.org
Q http://www.envirosagainstwar.org/know/read.php?itemid=15969

(31-01-2015)
Q www.elpuntavui.cat
Q http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/891880-15-

000-milions-de-mes-en-10-anys.html (06-09-2015)

Q www.juspax-es.org
Q http://www.juspax-es.org/products/informacion-semanal-del-23-

al-27-de-noviembre-de-2015/ (23-11-2015)
Q www.lacasademitia.es
Q http://www.lacasademitia.es/articulo/politica/mentiraspresupuesto-defensa-pere-ortega/20150216060011039566.html (1602-2015)
Q www.lamarea.com
Q http://www.lamarea.com/2015/04/30/casi-160-paises-reclaman-

en-la-onu-la-prohibicion-de-las-armas-nucleares/ (Xavier Bohigas)
(30-04-2015)
Q http://www.lamarea.com/2015/03/15/con-menos-del-1-delarsenal-nuclear-mundial-podria-producirse-una-catastrofe-global/
(Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas) (15-03-2015)
Q http://www.lamarea.com/2015/02/15/la-otan-trata-de-legitimarsu-existencia-en-el-siglo-xxi/ (Pere Ortega) (15-02-2015)
Q www.laopiniondemurcia.es
Q http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2015/07/26/batalla-

submarinos/665467.html (Pere Ortega) 26-07-2015
Q www.lavanguardia.com
Q http://www.lavanguardia.com/internacional/20151112/54438811451/

la-crisis-de-los-refugiados-tiene-que-ver-con-nuestras-armassegun-experto.html (Pere Ortega) (12-11-2015)
Q http://www.lavanguardia.com/politica/20151210/30713889969/
publican-un-diccionario-que-explica-las-guerras-y-la-seguridadmundial.html (10-12-2015)
Q http://www.lavanguardia.com/politica/20150518/54431699591/elcentro-delas-pide-a-los-alcaldables-que-no-autoricen-maniobrasmilitares.html (18-05-2015)
Q http://www.lavanguardia.com/politica/20150318/54428259585/
centro-delas-alerta-que-oriente-medio-es-ya-primer-mercado-dearmas-espanolas.html (18-03-2105)
Q http://www.lavanguardia.com/
internacional/20150109/54422484001/centro-delas-pide-que-losatentados-no-se-usen-para-justificar-la-xenofobia.html (09-012015)
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Q www.llibertat.cat
Q https://www.llibertat.cat/2015/11/jornades-del-centre-delas-

2015-com-reduir-la-despesa-militar-per-aconseguir-un-mon-messegur-33013 (12-11-2015)
Q www.mientrastanto.org
Q http://www.mientrastanto.org/boletin-142/notas/modernizacion-

del-armamento-nuclear-mundial (Teresa de Fortuny) (01-11-2015)
Q www.mundo.sputniknews.com
Q http://mundo.sputniknews.com/seguridad/20150619/1038482527.

html (Pere Ortega) (19-06-2015)
Q http://mundo.sputniknews.com/espana/20150409/1036226934.
html (Pere Ortega) (19-04-2015)
Q www.noticiasuruguayas.blogspot.com.es
Q http://noticiasuruguayas.blogspot.com.es/2015/12/cuba-se-

cumplen-59-anos-del-desembarco.html (01-12-2015) Menció al
article «La Tercera Guerra Mundial», de Pere Ortega
Q www.noviolencia62.blogspot.com.es
Q http://noviolencia62.blogspot.com.es/2015/05/los-ayuntamientos-

pueden-y-deben.html (17-05-2015)
Q www.publico.es
Q http://www.publico.es/espana/espana-explota-mercado-armas-

salir.html (Eduardo Melero) (20-01-2015) Menció a l’informe del
Centre Delàs sobre exportacions d’armament
Q http://www.publico.es/espana/morenes-vende-inversion-defensaescasa.html (9-2-2015) Menció a l'informe de Despesa Militar de Pere
Ortega y al Centre Delàs
Q www.sanlucardebarrameda.tv
Q http://www.sanlucardebarrameda.tv/node/17096 (17-05-2015)
Q www.sinkuartel.org
Q http://www.sinkuartel.org/es/kemmoc/documentos/511-informes-

del-centre-delas.html (sin fecha, pero habla de los informes de 2015)
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Q www.tercerainformacion.es
Q http://www.tercerainformacion.es/spip.

php?article86065(17-05-2015)
Q www.vice.com/es
Q https://news.vice.com/es/article/espana-importa-proyectiles-

israel-detrimento-industria-local (02-10-20)
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