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I
CENTRE DELÀS: 20 ANYS
COM A TAL I UNS ORÍGENS
ANTERIORS
Una bona part dels moviments pacifistes d’arreu del món es troben associats en el IPB (Internacionals Peace Bureau), institució nascuda l’any

Arcadi Oliveres

1891 i més endavant, l’any 1910 guardonada amb un dels primers premis
Nobel de la Pau.
Des fa uns 30 anys, dues entitats catalanes Fundipau (en aquell moment
Fundació per la Pau) com a membre de ple dret i Justícia i Pau com a observador, es van vincular amb l’IPB. En la seva assemblea general anual
de 1987, que tingué lloc a Malmoe (Suècia) el tema monogràfic tractat per
l’IPB fou el del comerç d’armes, qüestió aquesta que ja havia representat
l’element motor de la trobada que l’any 1984 havia realitzat a Hengelo
(Països Baixos) el moviment internacional Pax Christi, una de les entitats
impulsores de l’IPB
Per tal de donar continuïtat als propòsits que es plantejaren a Malmoe, es
va demanar a les entitats participants que hi dediquessin esforços especials. En el cas de les entitats catalanes, la crida va resultar especialment
escaient tota vegada que els propòsits de desarmament hi representaven
una qüestió especialment significativa a rel de la incorporació de l’Estat
espanyol a la OTAN l’any 1982 i la seva posterior confirmació amb el referèndum de 1986. Des d’aquell moment s’havia potenciat l’economia de
la defensa i les exportacions d’armament hi reberen un tractament privilegiat fins el punt escandalós de finançar-ne una part amb fons públics
teòricament destinats a l’ajut al desenvolupament.
Fou en tals circumstàncies, quan l’any 1988 per part de membres de Justícia i Pau, de la Fundació per la Pau i d’altres individuals (Alfons Banda,
Joan Gomis, Quico Gusi, Jordi Foix, Rafael Grasa, Txema Moya, Gema Xarles, Manuel Manonelles, Tomàs Gisbert, Eduardo Melero, Jordi Armadans,
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Enric Prat, Francesc Benítez, Quim Fornés, Pere Ortega, Tica Font, Arcadi
Oliveres, etc) fou posada en marxa la Campanya en Contra del Comerç
d’Armes, que gràcies a les recomanacions del reconegut expert Vicenç Fisas va utilitzar l’acrònim C3A per tal de parodiar el C3I que als Estats Units
utilitzaven les estructures militars per referir-se a “Command, Control,
Communications and Intelligence”. La Campanya C3A va treballar activa-

1988

ment i durant la dècada dels 90 en l’anàlisi de les exportacions espanyoles
d’armament, en la denúncia de moltes operacions, la celebració de jornades i la pressió damunt de parlamentaris. Un fet destacat fou l’activa
participació de C3A a la xarxa ENAAT (European Network Against Arms
Trade) d’una manera especial en la seva campanya per poder aconseguir
que, per part de tots els membres de l’organització, fos obligatòria la presentació anual al Secretariat General de Nacions Unides de les exportacions d’armament realitzades.
Pel febrer de 1999 va morir als 56 anys Josep Manuel (Pepo) Delàs i Ugarte.
Una persona entranyable, que havent exercit la professió militar havia
participat activament en la Unió Militar Democràtica (UMD) que, al ésser
creada, pretenia la democratització de l’exèrcit espanyol en els temps
franquistes. La seva evolució personal, i probablement la quasi impossibilitat d’aconseguir aquell objectiu, el dugué a nous posicionaments com
fou la participació en favor del no en el referèndum sobre la permanència
d’Espanya a la OTAN de l’any 1986. Més endavant, es comprometé en les
accions de diferents moviments socials, ecologistes, solidaris amb la immigració, i també en les tasques de la Universitat de la Pau de Sant Cugat

1999

del Vallès. Seguint aquesta mateix trajectòria, fou director de Justícia i Pau
de Girona. Semblava doncs encarnar un magnífic referent de transformació “de les espases en arades” i a C3A li va semblar oportú recordar la seva
figura i accions dutes a terme canviant el seu nom i prenent en endavant
el de Centre d’Estudis per la Pau JM. Delàs.
L’evolució i el desenvolupament de les tasques empreses pel Centre,
comportaren alguns anys més endavant, concretament el 2010, l’adquisició d’una personalitat jurídica pròpia al marge de la de Justícia i Pau. En
aquesta tasca transformadora, a més de les persones ja esmentades, hi
participaren activament, Sabina Puig, Camino Simarro, Alejandro Pozo i
Jordi Calvo.
Des d’aquell moment ençà i tal com s’explica en altres aportacions
d’aquesta Memòria, el Centre Delàs ha esdevingut una institució de referència en l’anàlisi crítica i la denúncia del cicle armamentístic, de l’economia de la defensa, de la despesa militar, de la banca armada i al mateix
temps un promotor de campanyes de caire pacifista que es procura enllaçar sempre amb altres institucions de finalitats semblants.
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II
DELÀS. DE L’EXÈRCIT
AL PACIFISME
“Totes les guerres acaben amb un tractat de pau. Més val doncs fer la pau
abans de començar la guerra”, recorden que responia, entre molts altres

Marià de Delàs

arguments, José Manuel de Delàs, Pepo, a qui s’interessava pel tomb ra-

periodista i net de
Josep Manel Delàs

dical que havia donat en la seva vida.
El José Manuel va canviar la carrera militar per la militància en el pacifisme, la qual cosa no és gaire freqüent. Però, Què el va portar de l’exèrcit al
moviment pacifista?
Quan tenia 17 anys va marxar cap a Saragossa per fer estudis d’ingrés a
l’Acadèmia General Militar, on es va ficar.
La seva capacitat per adquirir coneixement era d’aquelles que fan enveja. “Sempre va ser un intel·lectual. Llegia assajos quan la resta preferíem
novel·les”, recorda un germà seu. Però més enllà de la curiositat científica
i de qualificacions sempre brillants, no es perdia ni un curs: paracaigudisme, muntanya, comunicacions... Després en va fer i donar molts altres, en
cultura de la pau.
Tenia vocació d’educador, expliquen els seus familiars, i va triar un lloc per
on havia de passar gairebé tota la joventut, el servei militar. Un lloc per
intentar “canviar les coses des de dins”.
Vint-i-cinc anys després de la seva marxa, amb el grau de tinent coronel,
va passar a la reserva, tot i que no li van facilitar al primer intent aquesta
retirada. No va trigar gens en allistar-se al moviment pacifista i en implicar-se ja del tot en activitats solidàries.
Havia estat destinat al Sahara a mitjans dels anys seixanta i va ser llavors,
potser, quan va prendre consciència del que representava l’exèrcit en la
dictadura de Franco.
9
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A principis dels setanta Pepo de Delàs va coincidir, a Barcelona, amb altres militars demòcrates, contraris a la instrumentalització de les forces armades per part del franquisme, i es va organitzar a la Unió Militar
Democràtica, la UMD, una entitat clandestina que l’any 1975 comptava
amb 155 membres actius i centenars de col·laboradors. La dictadura els va
perseguir i nou d’ells van ser jutjats i condemnats en consell de guerra, ell
però va aconseguir evitar la detenció. Com tants altres activistes clandestins, intentava desorientar els serveis secrets que pretenien controlar les
activitats contra el règim franquista i va haver de marxar a viure a França
com a mesura de seguretat.
La UMD es va dissoldre en una reunió a una casa de la seva familia, poc
després de les eleccions del 15 de juny del 1977, les primeres convocades
després de la mort del dictador.
I un cop fora de l’exèrcit, a partir de l’any 85, es va dedicar en cos i ànima
a tota mena de causes justes, des de l’ajuda als immigrants i els empresonats fins les campanyes en favor de la sortida de l’OTAN, o contra les
joguines bèl·liques. Des de l’impuls de la Universitat per la Pau a l’organització d’experiències d’intercanvi de coneixement entre joves de totes les
riberes de la Mediterrània, passant per la promoció de Pere Casaldàliga
com a premi Nobel de la Pau o l’organització i coordinació de les ONG de
Girona. “En Pepo va ser motor de moltes entitats”, explica un dels seus col·
laboradors més pròxims, Manel Mesquita, que remarca la seva capacitat
de sumar esforços entre gent molt diversa de pensament progressista.
“Era un estratega, no un soldat”, assenyala Cristina Andreu, que va compartir feina amb ell a una fundació dedicada a la pedagogia social.
Amics seus, com Arcadi Oliveres, també el recorden com a persona creient, cristià, promotor amb Jaume Botey d’una associació de gent que no
se sentia còmoda amb la jerarquia catòlica. Ell defensava en primera persona i en la pràctica la consigna “casa nostra, casa vostra” molts anys
abans que fos imaginada i difosa per a les campanyes contra l’Europa
fortalesa. Va obrir les portes de la seva llar, per conviure-hi, a gent que no
en tenia, per diferents motius. Des d’un refugiat polític algerià fins persones que vivien al carrer i utilitzaven el seu habitatge familiar com a refugi,
recorden les filles d’en Pepo.
Va ser el responsable a Girona de Justícia i Pau i com a tal es va implicar
a fons en la campanya C3A, contra el comerç d’armes, que va donar lloc
a la creació d’un grup de treball contra la carrera armamentística. Una
organització que va prendre autonomia i des de fa 20 anys treballa com
a centre d’investigació i estudis per la Pau. Centre que porta per nom el
d’un militar transformat en pacifista radical: el Delàs.
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III
QUI SOM
I QUÈ FEM?

El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs és una entitat independent
d’anàlisi de pau, seguretat, defensa i armamentisme dedicada a realitzar
investigació i incidència política i social sota un prisma de cultura de
pau, sobre els efectes negatius del militarisme i els conflictes armats.
Les principals línies de treball del Centre són el comerç d’armes, el finançament de la indústria armamentística, la despesa militar, les forces
armades, la indústria militar, la Investigació i el Desenvolupament (R + D)
d’armes, les operacions militars a l’exterior, la militarització de les fronteres, el gènere i militarisme, les empreses militars de seguretat privada
i els nous armaments.
El Centre 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
11

pròpia i treballa com a Centre d’Investigació sobre temes relacionats amb
el desarmament i la pau.
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 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 la Asociación Española
de Investigación para la Paz (AIPAZ), entre d’altres. El Centre Delàs col·labora
amb la Plataforma Aturem la Guerra, la Universitat Internacional de la Pau
de Sant Cugat i altres entitats de pau de Catalunya i de l’Estat.
A més a més, El Centre Delàs va rebre l’any 2017 el premi 33è Memorial per
la Pau Josep i Liesel Vidal, per la seva tasca en favor de la Pau; així com la
Menció Colibrí l’any 2018 atorgada per la Fundació Horta Sud de València, pel
seu foment de la cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada.
El Centre Delàs s’organitza a través del seu grup de treball en el qual
s’analitza l’actualitat, es proposen estudis i recerques i línies d’acció,
incidència i campanyes. En el grup de treball poden participar els seus
membres permanents, així com noves col·laboradores, estudiants en pràctiques i l’equip tècnic.
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IV
EL CENTRE DELÀS
TÉ FUTUR
El Centre va néixer després de la celebració del referèndum per la permanència en l’OTAN, en aquell moment moltes persones ens vàrem involu-

Tica Font

crar en la campanya per sortir d’una estructura militar. La dècada dels 80
va estar marcada pel perill d’una guerra nuclear arrel de la doble decisió
de la Unió Soviètica i els Estats Units d’instal·lar míssils a les dues bandes de la frontera europea. A Europa i els Estats Units les mobilitzacions
pacifistes estaven marcats per la desnuclearització d’Europa, l’oriental i
l’occidental, el respecte als drets civils i humans en els països de l’Est. A
Espanya encara estàvem tancant la transició i encara ens pesaven molt
els records repressors de l’exèrcit franquista i de la policia franquista.
L’objectiu de la campanya era que Espanya sortís d’una estructura militar
que perpetuava la guerra freda. El moviment antinuclear va influenciar en
la política, en el seu moment va impulsar acords de limitació d’armes nuclears i va contribuir a disminuir el perill de guerra nuclear. Encara avui en
dia podem gaudir del poso d’aquestes mobilitzacions, els governs actuals
no s’atreveixen a proposar construccions nuclears o a proposar augmentar l’arsenal nuclear.
Un cop perdérem el referèndum calia decidir quina seria la temàtica en la
que centraríem els esforços de treballar per canviar el món, la visió que
teníem era la de construir un planeta sense guerres i sense armes. Així
que ens dedicarem a abordar el negoci de la guerra, la despesa militar
en els pressupostos de l’Estat, la indústria que produeix les armes, qui
són, on estan, facturació i exportació d’armes a altres països, en concret a denunciar les armes que van a parar a països en conflicte. Amb
el pas dels anys hem ampliat els temes de recerca a difondre el paper
dels bancs en aquests afers, les inversions per construir murs per impedir
l’arribada d’estrangers, qui fa negocis amb tota aquesta indústria del sofriment humà o de la mort. Hem estat a les campanyes internacionals de
desarmament de les mines antipersona, en la campanya contra les armes
curtes, en la campanya per un tractat que prohibeixi les armes nuclears
13
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o en la campanya per la prohibició dels robots assassins i en les xarxes
d’entitats per la pau i contra la guerra.
Hem treballat amb tots els activistes socials motivats en construir un nou
planeta més enllà de la guerra i les armes, compartint ideals com la pau
i les llibertats. En alguns moments hem estat units amb el vigorós moviment pacifista mundial contra la guerra com va ser en el 2003. A pesar de
les grans manifestacions a totes les ciutats del món, el moviment pacifista
no va aconseguir evitar la guerra, però sí que va aconseguir guanyar en
les enquestes d’opinió pública. Bush no va aconseguir conquerir les ments
dels ciutadans del món.
Si mirem en perspectiva el que hem fet i les aliances que hem establert és
evident que podem guanyar encara que sembli que estiguem perdent. Sovint molts polítics i grups polítics en la mesura que considerin que tenim
capacitat d’influència intentaran menysprear-nos, erosionar-nos, confiaran en que ens desanimem i esperaran que ens rendim i abandonem.
Però el Centre Delàs al igual que el moviment per la pau continuarà essent
el cigró en la sabata malgrat la manca de victòries tangibles perquè som
perseverants i creiem que és possible construir un món millor, un món
en pau i amb harmonia amb la natura i perquè ens creiem la urgència de
treballar per fer possible aquest canvi.
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V
REPTES DE FUTUR
PEL PACIFISME
I EL DESARMAMENT
L’any 1999 vam decidir transformar la Campanya Contra el Comerç d’Armes en l’actual Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Una Campanya iniciada

Pere Ortega

dotze anys abans, el 1987, impulsada per Justícia i Pau i la Fundació per la
Pau. Vam posar el nom al Centre en record de l’amic Josep Manuel Delàs
que acabava de traspassar, deixant-nos un exemple de transformació
social paradigmàtic, un militar reconvertit en pacifista.
Les qüestions que avui ens preocupen al Centre són les mateixes que ens
van motivar a crear-lo, tot allò que afecta al militarisme relacionat amb
l’economia de defensa (o de guerra), és a dir, la despesa militar, indústria
militar, R+D militar, comerç d’armes, les forces armades, finances del cicle
militar, militarisme. Qüestions ampliades posteriorment a d’altres com
la noviolència, l’anàlisi de conflictes armats i les armes de destrucció
massiva.
Cal considerar que el concepte de Pau és multidimensional, perquè la
construcció de la Pau és preocupar-se per la justícia social, els drets humans, la solidaritat, el desenvolupament i les desigualtats de gènere, totes elles pilars bàsics per construir la Pau. Alhora que també, totes amb
una dimensió global, perquè vivim en un sol món i tot el que passa en
qualsevol indret ens afecta a tothom per igual, fets que han obligat al
Centre a ampliar la seva mirada i treballar per aquelles noves amenaces
a la Pau, com ara són les militaritzacions de les fronteres i els murs que
s’aixequen per impedir l’arribada de les persones refugiades i migrades;
la violència contra les dones en les forces armades; les armes robòtiques; els extremismes violents; la seguretat humana com alternativa a
les violències; la construcció de la convivència i la pau en el les ciutats; o
com la preparació de la guerra contribueix al canvi climàtic. Unes i altres,
qüestions en les quals el Centre ha anant aprofundint fins a convertir-se
15
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en un referent de la Pau, el desarmament i l’antimilitarisme, tant a l’Estat
espanyol com a escala internacional.
A més, des dels seus inicis, el Centre va apostar no solament per la recerca sinó que, també, ha posat aquesta al servei de l’activisme social que
denuncia les desviacions militaristes, i així, ens vam vincular a totes les
campanyes internacionals en favor del desarmament. I al costat de moltes altres entitats i grups que defensen idearis complementaris al nostre
ens vam comprometre en obrir escletxes d’esperança per aconseguir un
món millor.
En el balanç d’aquests vint anys potser semblarà que no s’han aconseguit grans victòries. I per a alguns, semblarà que darrere de les nostres
demandes d’abolir la guerra hi ha un cert idealisme. Argument al que
cal adduir que sense somnis, ideals o utopies les societats no avancen,
progressen i es fan millors. Les companyes i companys que treballen al
Centre sabem que el desarmament és el millor camí per combatre el militarisme i el bel·licisme que desemboquen en guerres. Saben que la caminada serà llarga però que cal perseverar perquè també saben que la
construcció de la Pau necessita de corredors/res de fons i que la Pau no
és una fita, sinó que està en el camí.
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VI
REPTES DE FUTUR
DEL CENTRE DELÀS
Després de vint anys, no són pocs els reptes als quals ens enfrontem. En
tenim molts derivats del context polític internacional que als pacifistes no

Jordi Calvo

ens donen treva, que alhora es converteixen en reptes organitzacionals
als quals hem de fer front més que mai. El creixement de la polarització, la
securitització i la intolerància pot portar a un escenari en què les opcions
reaccionàries guanyin la batalla per l’hegemonia cultural. En un context
en què la cultura de pau entesa en un sentit ampli es pot veure greument
amenaçada, hem de ser capaces de trobar noves maneres de treballar
per la pau i el desarmament. Són temps de resistència, cal ser més per
contrarestar la cultura de la força, la por i la violència.
El Centre Delàs som referència en l’anàlisi del Cicle Econòmic Militar, i no
ho hem de deixar de ser, però no hem d’oblidar adaptar-nos als temps
que venen i a les emergències globals presents i futures. Haurem de desenvolupar i aprofundir en les línies d’anàlisi relacionades amb el canvi
climàtic, amb la dominació patriarcal, amb la militarització rampant, amb
les derives autoritàries, amb el racisme estructural, amb la regressió de
drets i llibertats, entre d’altres. Però també haurem de ser capaces de
proposar alternatives, de fer possible la cultura de pau en les polítiques
locals i globals.
Des del Centre Delàs podem fer molt. Hem consolidat un grup de prop de
40 investigadores activistes per la pau i el desarmament amb presència
no només a Catalunya sinó també a diversos indrets de l’Estat espanyol.
Ara tenim presència a Barcelona, Castelló, València, Granada, Madrid i
Guipúscoa però cal que continuem donant suport a conformar grups del
Delàs arreu. Hem de ser capaces de crear una estructura descentralitzada
i flexible que doni peu a sumar noves incorporacions i a no perdre ningú
pel camí.
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A més de ser un centre de divulgació, un “think tank pacifista”, hem de
ser moviment per la pau, hem de combinar la recerca i l’acció tant com
puguem. No és fàcil ser pacifista amb criteri i coneixement per fer front
als discursos legitimadors de les violències i la força armada, i més difícil
és encara poder aconseguir canvis socials. És important que siguem més
i estiguem més preparats però sobretot, hem de treballar en xarxa amb
entitats pacifistes de tot el món com ara IPB, ENAAT, WRI..., però també
amb altres organitzacions i moviments que caldria que miressin el món
sota el prisma de la cultura de pau i el desarmament.
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VII
PARLEN DEL DELÀS

Koldobi Velasco

antimilitarista Noviolenta
desde Alternativa antimilitarista.Moc i la IRG
Ens fundamenten les nostres accions per a que siguin realment transformadores. Les seves contribucions són part de la nostre acció, les lectures i
els aprenentages imprescindibles per a contribuir a revelar el que se’ns ha
ocultat i construir nous relats que siguin emancipatoris. Ens permeten arribar a persones, col·lectius i institucions molt variades i diverses, estenent
el missatge pacifista. Ens ensenyen maneres d’incidència sociopolítica
necessàries en aquests temps de barbàrie.

Colin Archer

activista per la pau, ex-dirigent destacat de l’IPB i CND
El millor del Centre Delàs és que és un centre de recerca però també a la
vegada una plataforma de campanyes. No són moltes les organitzacions
que aconsegueixen combinar ambdues pràctiques. El Centre Delàs fa això
molt bé, sobretot en el seu rol com a coordinador de la Global Campaign
on Military Spending.
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Susan George

president del Transnational Institute
El Centre Delàs sap que la pau no només és l’absència de guerra o de
producció i venta de les armes que fan la guerra possible. Sinó que també
està relacionada a qualsevol fenòmen que gent decent s’oposa, com la
gana, desigualtats profundes, explotació, terrorisme… La llista és llarga i
el Centre Delàs és part d’un moviment global que treballa per una societat

Jordi Serra

de cooperació i justícia.

Pepe Beunza

objector de consciència noviolent al 1971,
condemnat en dos consells de guerra
L’acomulació de bombes atomiques per part de diversos exèrcits, ha convertit el nostre bell i únic planeta en un polvorí i a nosaltres en condemnats a mort. El Centre Delàs, amb el seu treball per al desarmament, es
converteix en la nostre esperança de què puguem seguir veient sortir el

Diego Sánchez

sol cada dia.

Gervasio Sánchez

fotògraf i periodista que treballa en contacte permanent amb
el patiment arreu d’un món molt injust amb els més dèbils
El Centre Delàs ha aconseguit amb les seves investigacions impedir que
els governants enganyin encara més als seus ciutadans. La seva manera
impecable forma d’elaborar els seus informes ens permet conèixer amb
major profunditat els negocis de la mort que els nostres polítics, sense
importar la seva ideologia, decideixen en connivència i vorejant la clandestinitat amb empreses armamentístiques i el finançament de grans
bancs i caixes d’estalvi.

Jesús A. Núñez Villaverde

codirector del Instituto sobre Conflictos
y Acción Humanitaria (IECAH)
El pensament crític és una eina fonamental per entendre les dinàmiques
que caracteritzen el món globalitzat que ens toca viure. El Centre Delàs
ha aconseguir consolidar-se com una referencia central en aquesta línia,
aportant analisis rigurosos en materia de pau i seguretat i fonamentant
debats necessàries per imaginar un món més just, més segur i més sostenible.

20

CENTRE DELÀS · Memòria 20 anys

Carmen Magallón

presidenta de la Fundación SIP, Centro Pignatelli,
Saragossa. Feminista pacifista, Liga Internacional
de Mujeres por la Paz y la Libertad
El Centre Delàs és un referent necessari en la recerca sobre despeses
militars a España. Quan des de WILPF (Women’s International League for
Peace and Freedom) Internacional ens demanen informar sobre aquest
tema, sabem on acudir: a les publicacions del Centre Delàs. No podem
saber-ho tot, només saber qui ho sap. Per això heu de seguir: perquè us
necessitem. Felicitats per aquests vint anys i moltes gràcies: pel vostre
compromís amb la cultura de pau, les vostres aportacions a AIPAZ i per
la vostra amistat.

Carlos Taibo

activista i escriptor, ha estat fins el 2019 a la UAM
Arraconats per altres realitats, els moviments pacifistes i antimilitaristes han perdut ressò en les últimes dècades. I, tot i això, per justificar la
seva existència allà estan les intervencions militars, guerres per recursos,
propostes autoritaries i una militarització que s’estén per tot arreu. Fa
falta agrair al Centre Delàs que, de manera rigorosa i compromesa, ens
ho continuï recordant.

Rosa Maria Calaf

periodista, ex corresponsal internacional TVE
Una cultura de pau no es fa sola. A una societat desarmada i igualitaria
no s’arriba sense un coneixement i un esforç. Patriarcat i militarisme van
de la mà. Es requereix un estudi rigorós i divulgació responsable. El Centre
Delàs és un suport valuós per a un treball periodístic compromès amb la
pluralitat i el rigor.

Helena Maleno

activista pels drets humans a les fronteres
Al vostre recorregut heu posat de forma molt encertada el focus en un
dels conflictes més invisibilitzats que existeixen a l’actualitat: la Guerra
a les Fronteres. Els vostres informes ens han permès aprofundir en els
interesos economics ocults, que són els responsables de tantes víctimes
en els territoris de fronteres. Per això, no només vull agrair sinó que també
seguir investigant, teixint xarxes i donant-nos cos per a defensar la vida.
Felicitats companyes.
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Jordi Muñoz i Burzon

antimilitarista i membre de la Campanya
Desmilitaritzem l’Educació
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha consolidat durant aquests 20 anys
d’existència la seva acurada tasca d’investigació focalitzada en el militarisme, la indústria d’armament i els conflictes bèl·lics, un àmbit complex
amb elevats nivells d’opacitat, laberíntic i fortament blindat. Amb les seves
recerques, el Centre Delàs ha esdevingut un referent per al moviment antimilitarista -per a totes les entitats que treballem pel foment de la cultura
de la pau- aportant dades i arguments que ens permeten, mitjançant l’acció i la mobilització, avalar la denúncia, tenir una major incidència social i
poder anar avançant, de mica en mica, cap a transformacions tangibles.

Arielle Denis

consultora de l’IPB
El Centre Delàs és una combinació única d’expertes i activistes, d’investigadores sèniors i estudiants, professores i ciutadanes. Aquesta combinació proporciona al Centre Delàs un impressionant i ampli coneixement
en tots els àmbits relacionats amb la pau, desarmament, la resolució i
prevenció de conflictes, gènere i qüestions de minories. La diversitat dels
seus membres i contribuidors, la participació de varies generacions fa del
Centre Delàs un punt focal de les activitat socials per la pau a Barcelona.
La especial concentració del Centre Delàs en despesa militar conjuntament amb el International Peace Bureau és també única en el món. No
només proporcionen unes dadades i estudis detallats, sinó que també
aconsegueixen gestionar una campanya global, la GCOMS, amb un dia
internacional d’acció–GDAMS.
Gràcies Centre Delàs i llarga vida! Desitjo que la vostra manera única
de treballar inspiri a treballadors per la pau en diversos països ja que
necessitem tant la implicació de ciutadans com d’experts d’alt nivell!

M. Gabriela Serra Frediani

sóc una dona activista en pro de totes les causes pendents
que ens queden per guanyar i defensora de totes aquelles
guanyades, però que cal defensar
Des de l’inici el Centre Delàs va ser una espai on s’ha anat construint consciencia, intel·ligència i acció col·lectiva a partir d’un posicionament antimilitarista i noviolent. Un espai generós en l’amplitud de les temàtiques,
escrupolós i solvent en les denúncies i rigorós en les anàlisis que ajuda a
entomar els conflictes amb profunditat i coherència. Un espai de sinèrgies
humanes, un espai de trobada constructiva.
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PARLEN LES NOSTRES SÒCIES
Anna Gudiol

84 anys, socia des dels inicis del Delàs
Sóc sòcia del Delàs des que es va traslladar de la seu de Justícia i Pau al local que ocupa
actualment. Col·laboro amb Justícia i Pau des del 1981, per tant feia anys que coneixia la gent
que va fundar el Centre Delàs, poc després de morir J. M. Delàs, a qui admirava. La meva col·
laboració en aquell moment només era la correcció d’alguns textos publicats per la gent del
Delàs. Quan en Centre va fer el canvi al local actual, vaig voler continuar col·laborant-hi com
a sòcia perquè crec que la seva feina és imprescindible.
Penso que tot el que fa el Centre Delàs és imprescindible avui en dia. La bogeria de l’armament és una de les tares més bèsties de la societat actual en l’àmbit mundial i una de les
que genera més pobresa.
Us felicito per la feina que feu amb afecte i admiració.

Jaume Pera

65 anys, soci des de 2016
Vaig conèixer i vaig col·laborar amb en Pepo Delàs a Justícia i Pau de Girona. Crec que cal donar
a conèixer la vostra feina perquè promou la cultura de la pau. L’aportació més important que
fa el centre a la societat és la transparència i denúncia de les despeses de la defensa militar,
i alhora donar a conèixer l’alternativa que ens porta a la cultura de la pau. Feu una feina molt
necessària i important, l’enhorabona! Pau i perseverança!

Pilar Massana

sòcia des dels inicis
Crec que seguim al Delàs des que va néixer. Érem amics del Pepo Delàs i posar el seu nom a
aquesta nova entitat era molt encertat. El nom ja defineix per on va l’entitat.
La fabricació i el comerç d’armes és com un ‘secret d’estat’. Vosaltres feu possible que
aquests temes ens arribin als que no en sabem i ens faciliteu pistes per entendre com funcionen aquests negocis. Amb la vostra recerca constant i rigorosa feu una gran contribució al
moviment per la pau i el desarmament.
En una economia globalitzada, la relació amb grups similars a nivell internacional fa
possible complementar-se i trobar complicitats.
Vincular conflictes armats amb els moviments migratoris i peticions de refugi polític, tal
com feu, ens dóna elements per combatre els discursos excloents i xenòfobs.
Cal no defallir en la creació de consciència político-social: la vinculació dels nostres actes
quotidians amb els “negocis que maten” (estalvis, consum energètic, model de vida…). Vosaltres ja ho feu, cal no deixar aquest eix.
Més enllà de l’armament. De que i de qui ens hem de defensar? Quines eines necessitem
per viure en societats segures, cohesionades, acollidores. En l’actual procés sobiranista de
Catalunya, és una bona oportunitat per aportar reflexió i “fer lobby” pel desarmament i seguretat desmilitaritzada.
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VIII
FITES (1999-2019)
Neix la Campanya Contra el Comerç d’Armes
(C3A). La C3A sorgeix com a la primera
campanya espanyola per a la denúncia
en contra del comerç d’armes, assumint
immediatament una dimensió europea amb
la seva adhesió a l’ENAAT

Primera edició de la revista
Materials de Treball, la revista
divulgativa del C3A

LA C3A s’adhereix a la Xarxa
Europea Contra el Comerç
d’Armes (ENAAT). L’ENAAT
va néixer l’any 1984 en una
conferència internacional
sobre fabricació i exportacions
d’armes i avui dia està formada
per grups i persones d’una
dotzena de països europeus
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Primer llibre publicat pel Centre
Delàs El ciclo armamentista
español. Una panoràmica
crítica (1989-99)

Es publica el primer informe
del Centre Delàs: Silencis,
violències quotidianes de
l’exèrcit

La C3A es disol, donant origen
al Centre d’Estudis per la Pau
J.M. Delàs (en record de Josep
Manuel Delàs) comissió de Pau
i Desarme de Justícia i Pau

25

CENTRE DELÀS · Memòria 20 anys

El Centre Delàs participa
activament a la Plataforma
Aturem la Guerra de
Barcelona, que va liderar les
massives manifestacions
contra la guerra d’Iraq a
Catalunya

Membres del Centre Delàs
participen activament en
l’impuls de la Llei de Foment
de la Pau de Catalunya
Comença la professionalització
del Centre, amb la contractació
d’un investigador

Es desenvolupa la primera web del Centre
Delàs, com a repositori d’articles i materials
sobre pau i desarme al domini de Justícia i Pau
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El Centre Delàs entra a formar
part d’AIPAZ, Asociación
Española de Investigación
para la Paz

S’inicia la Base de dades sobre
armamentisme i militarisme

El Centre Delàs comença la
seva participació regular al
Consell Català de Foment de
la Pau

Participació de membres del
Delàs al Fòrum Social Mundial
a Porto Alegre (Brasil). Els
anys següents també haurà
representació del Delàs a
Bamako, Nairobi, Belém i Dakar
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Neix una nova línia de
treball sobre finançament
armamentística que donarà
peu a les campanyes BBVA
sense armes, Santander sense
armes, Caixabank sense armes
i Sabadell sense armes, que es
convertirà posteriorment en la
campanya Banca Armada

Es comença a treballar l’Anuari
de la Pau, un estudi sobre
indicadors de pau a nivell
internacional que va concloure
amb un extens document de
treball el 2008, presentat i
debatut a un seminario de l’ICIP
el 2010

Primeres Jornades del Centre Delàs:
“Humanitarisme militar, militarisme
humanitari”, que des d’aquest moment que que
donaran peu a les Jornades anuals del Centre
Delàs amb l’objectiu de contribuir al debat i
anàlisi de qüestions relacionades amb la pau,
el desarme, la militarització i l’armamentisme

El Centre Delàs comença a col·laborar amb
el SIPRI (Stockholm International Peace
Research Institute), aportant-li informació
anualment sobre la despesa militar i la
indústria militar a l’Estat espanyol
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Membres del Centre Delàs en
el marc de la campanya BBVA
sense Armes intervenen per
primera vegada en la junta
d’accionistes del BBVA per
denunciar les inversions
i finançament de l’entitat
bancària en empreses
d’armament. Posteriorment i
fins l’actualitat es participarà
en juntes del Santander,
CaixaBank, Sabadell i Bankia

El Delàs s’uneix a la Cluster
Munition Coalition (CMC),
encarregada de la campanya
internacional per la prohibició
de bombes dispersió, creant
junt a Greenpeace, Fundipau
i Moviment per la Pau la
campanya d’àmbit estatal
Stop Bombas de Racimo que
va aconseguir que Espanya es
sumara desde l’inici al Tractat
internacional de prohibició de
bombes de dispersió

Primer Informe de la nova línia divulgativa
del Centre Delàs en Català, Castellà i Anglès,
editant-se cap a la fi de 2019 l’informe nº 41.
Informe n. 1: Exportacions espanyoles
d’armament 1997-2006
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Primer Informe de la línia de
treball de Despesa militar
(Informe n. 3), mostrant en
aquest nou format la despesa
militar espanyola que el Delàs
calcula anualment des de 1999

El Centre Delàs participa a les conferències
interguvernamentals de Dublin que donen peu
al Tractat internacional per a prohibir les
bombes de dispersió, que entrarà en vigor
al 2010

El Centre Delàs i la Federació Catalana
d’ONG per la Pau impulsen la creació de la
campanya “Desmilitaritzem l’Educació”, amb
l’objectiu de denunciar la presència de l’exèrcit
espanyol als espais educatius com ara al
Saló d’Ensenyament, que amb el transcurs el
temps va sumar a desenes d’organitzacions
de la societat civil catalana i que el 2018 va ser
replicada a València
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Participació al Fòrum Social
Europeu a Malmo, Suecia

I FSCAT (FÒRUM SOCIAL
CATALÀ). El Centre Delàs
ha estat una de les entitats
impulsores del procés
d’organització del FSCat,
participant a l’Assemblea
d’entitats i moviments i en
diferents comissions de treball
i amb una àmplia tasca de
suport polític, logístic i de
difusió de l’esdeveniment.
També es va participar de
forma activa al II FSCAT de 2010
i al III FSCAT de 2012
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El Centre Delàs organitza conjuntament amb la Plataforma
aturem la guerra la participació d’una delegació espanyola
als actes de protesta de la campanya internacional “No a
l’OTAN, No a la Guerra” amb motiu de la celebració del 60è
aniversari de l’OTAN a Estrasbur

El Centre Delàs recorre al
Tribunal Suprem l’enviament
de tropes espanyoles a
Afganistan i l’aprovació
del Concepte Estratègic de
l’OTAN, ambdues rebutjades

Primer informe en
col·laboració amb Novact:
España-Israel, relaciones
en materia militar,
armamentística y de seguridad.
Balance y Tendencias”, que
va donar peu a una intensa
col·laboració en anys posteriors
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Documental: Ahimsa, contra
la guerra”, produït per Justícia i
Pau i el Centre Delàs
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Compareixença a la Comissió
de Defensa del Congrés
del Diputats en relació al
projecte de Llei orgànica de
Drets i Deutes de les Membres
de les Forces Armades
que es tramitava en aquell
moment i en particular sobre
el desenvolupament dins
d’aquella llei de l’Observatori
de la vida militar

Primera aparició al programa
Latituds de TV3: “Lliçons de la
guerra d’Iraq”

La revista Materials de Treball
passa a editar-se només en
format digital
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Primer Informe de la línia
de treball Indústria Militar
(Informe n. 12)

Primer informe sobre Banca
Armada (informe n. 11)

Aparició del Centre Delàs al programa de
Jordi Évole Salvados: “La defensa tenía
un precio”
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Es millora i amplia la base de
dades sobre armamentisme i
militarisme espanyol passant a
denominar-se “Base de Datos
del Ciclo Económico Militar”

El Centre Delàs passa a
formar part de War Resisters’
International (WRI)

El Centre Delàs s’uneix a la
campanya Stop Killer Robots

El Centre Delàs s’uneix a la
campanya internacional per
la prohibició de les armes
nuclears (ICAN)

Incidència al Congrés dels
Diputats per incloure en
l’articulat de la legislació
espanyola sobre la prohibició
de les bombes de dispersió
i mines antipersona una
referència a la prohibició del
seu finançament, en el marc de
la campanya Stop Inversions
Explosives
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El Centre Delàs passa a formar
part de l’International Peace
Bureau

Col·laboració en la realització de
l’obra teatral El pes del plom
de la companyia La Virgueria
sobre el tràfic d’armes

Primera aparició d’una experta
del Delàs (Tica Font) al
programa de TVE “Para
todos la 2”

Reunions amb els grups
parlamentaris al Congrés
dels Diputats per promoure
el tractat de prohibició de les
armes nuclears

Entra en vigor el Tractat
Internacional sobre el Comerç
d’Armes, en part gràcies als
esforços de la Campanya
contra el comerç d’armes, de la
que el Delàs és membre actiu
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Es publica el Diccionario de la
Guerra, la paz y el desarme,
que posteriorment serà també
disponible online en castellà,
català i anglès

Fruit d’una reunió de membres
del Delàs amb el SIPRI,
aquest institut decideix
incorporar altres partides
pressupostàries (com R+D,
seguretat social, missions a
l’exterior...) als seus càlculs de
la despesa militar de l’Estat
espanyol

Primers informes sobre gènere
i militarisme (30 y 31)
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Aprovació de la Moció
55/XI per una Catalunya
desmilitaritzada aprovada
al Parlament el 14 de juliol,
impulsada per la diputada
Gabriela Serra i amb la
implicació del Centre Delàs i
Desmilitaritzem l’educació

El Centre Delàs llança una línea editorial
pròpia: Pau i Desarmament. El seu primer
llibre és Trenta preguntes sobre l’OTAN

Noves bases de dades Gènere i
militarisme i de Banca Armada

S’aconsegueix una resolució
del Tribunal Constitucional
que posa fi als crèdits
extraordinaris del pressupost
de defensa després d’anys de
denúncia i incidència política

Primer informe fruit de la
recerca col·laborativa amb el
Transnational Institute (TNI)
i Stop Wapenhandel: Guerres
de Frontera
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Participació al Congrés
Mundial “Disarm for a climate
of Peace!” de l’IPB en Berlin
amb 6 ponències en taules
rodones i tallers

El Centre Delàs apareix amb una entrevista al
programa de La Sexta El Intermedio per parlar
del funcionament del comerç d’armes

Comença la campanya No EU
Money for the Arms Industry,
impulsada per l’ENAAT

El Centre Delàs assumeix una de
les vice-presidències de l’IPB
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El Delàs acull l’oficina descentralitzada de
l’IPB a Barcelona i assumeix la coordinació de
la Campanya GCOMS de l’IPB

S’unifica i redissenya
la Base de Dades del
Cicle Econòmic Militar,
que inclou 5 seccions:
Despesa militar,
Indústria d’armes,
Transferències
d’armes, Finançament
d’armes i Forces
armades

Es comença a treballar la línia
d’investigació sobre la relació
entre l’armamentisme i els
desplaçaments forçats de
població, com a conseqüència
de l’arribada de persones
refugiades a Europa fugint de
la guerra de Siria

Primer informe fruit de la recerca conjunta amb l’Escola de
Cultura de Pau que vincula les exportacions d’armes europees
i els conflictes armats, que donarà lloc a una col·laboració a la
que es sumarà l’Institut de Drets Humans de Catalunya, amb
l’objectiu de denunciar les exportacions d’armament espanyol
a països en conflicte o als que s’hi vulneren els drets humans
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Impuls amb AIPAZ del Fòrum
Mundial sobre “Violencias
urbanas y educación y
convivencia para la paz”
en Madrid. El Delàs també hi
participarà del segon fòrum
al 2018

Premi Nobel de la Pau a la
campanya per la prohibició de
les armes nuclears (ICAN)

Primeres publicacions de la
nova línia de treball sobre
polítiques de pau i seguretat
El Delàs creix: noves delegacions a
València, Euskadi, Granada
El Centre Delàs s’implica en
la realització del documental
Els fils del Tauler que explora
les las responsabilitats del
complex militar industrial
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La campanya Banca Armada
rep el 33é Memorial per la Pau
Josep i Liesel Vidal 2017

El Centre Delàs organitza amb l’IPB les jornades
“4 days 4 peace”, quatre dias de reunions,
conferències i l’atogament del premi anual per
la pau de l’IPB Sean McBride a Barcelona

Declaració institucional de les Corts
Valencianes en rebuig de les armes nuclears
impulsada pel Centre Delàs amb motiu de la
visita de supervivents d’Hiroshima i Nagasaki a
la ciutat
Comença la campanya
impulsada pel Delàs “Municipis
lliures d’indústria militar”
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El Centre Delàs rep el Premi
Colibrí 2018 per la seva tasca
en el foment de la cultura
de pau i la construcció d’una
societat desarmada

Primer Informe sobre Militarització de
Fronteres co-publicat amb el TNI i Stop
Wapenhandel

Primer vídeo divulgatiu
realitzats pel Centre Delàs
Desenmascarant el pervers
negoci de les armes, al que
va seguir La banca armada,
com les entitats financeres
participen del negoci de la
guerra

Primera publicació dels
Working Papers del Centre
Delàs, en substitució de la
primera publicació del Centre:
Materials de Treball
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Primera participació del Centre
Delàs a la trobada del AsiaEurope People’s Forum (AEPF)
a Vietnam (posteriorment es
participarà a les trobades de
Bélgica, Nepal y Berlin)

El Centre Delàs comença a
participar en les trobades del
Grup de Treball del Consell
Europeu sobre Exportacions
d’Armes Convencionals
(COARM)

Participació i implicació del Delàs al
documental Colis Suspect, que vincula el
negoci de les armes i les persones
refugiades

Participació del Delàs al
debat al Parlament Europeu
“Tendències globals
d’exportacions d’armes” i
presentació dels informes de
comerç d’armes i conflictes
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Presentació de “El cas
d’Indra” a l’Eix Frontera Sud
de l’Audiència del Tribunal
Permanent dels Pobles
(TPP). Posteriorment el
Delàs organitzarà la trobada
preparatòria de l’audiència final
del TPP sobre la violació amb
impunitat dels drets humans
de les persones migrades

Es publica el Diccionario de la
guerra, la paz y el desarme
en la seva versió en línia

Aparició al programa La Sexta
Columna sobre venda d’armes
“La hucha de las tensiones”

Organització a Barcelona de la ceremonia d’atorgament del
Premi Seán McBride de l’IPB a l’activista Helena Maleno per
la seva tasca en defensa del drets humans
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El Centre Delàs organitza per
primera vegada unes jornades
pròpies sobre seguretat
i defensa al Parlament
Europeu (Brussel·les) per
a europarlamentaries i
representants de la societat
civil

Compareixença a la Comissió d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència del
Parlament de Catalunya
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Primer informe realitzat
en col·laboració amb una
campaña internacional: Stop
Killer Robots, sobre drons
armats i drons autònoms
(Informe n. 39)
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El Centre Delàs, conjuntament amb ECCHR i Stop Wapenhandel,
porta a la Cort Penal Internacional a empresaris i alts
funcionaris per possibles complicitats amb crims de guerra
al Iemen

S’intervé per primera vegada
a la Junta d’accionistes d’una
empresa d’armament (Indra),
part d’una acció conjunta amb
la Fundació Finances Ètiques

A la fi de 2019 el Centre Delàs compta amb un
equip tècnic estable de 6 professionals, al
voltant de 30 investigadores i una àmplia
xarxa de col·laboradores i simpatitzants
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FEM RECERCA
I DIVULGACIÓ
BASE DE DADES
La base de dades del Centre Delàs d’Estudis per la Pau està organitzada
al voltant del cicle econòmic militar, incloent seccions amb dades de
despesa militar, transferències d’armament, finançament de les armes,
indústria militar i cossos de les Forces Armades. Esta disposició respón
a una visió economicista de la producció armamentística i segueix l’itinerari que dibuixa l’economía militar des del moment en què es decideix
tenir pressupostos públics militars per a cobrir la suposada necessitat
d’adquirir armament fins l’ús final d’aquest. A aquest cicle se l’anomena
també cicle armamentista. La nostra base de dades pretén servir de guia
per a investigadores, periodistes i activistes per la pau de l’Estat espanyol
i internacionals en matèria de militarisme i armamentisme.
La Base de Dades Virtual sobre el Cicle Econòmic Militar del Centre Delàs
incorpora nova informació sorgida de línies d’investigació actuals de l’entitat sobre la relació entre els fluxos migratoris/de refugiats i el comerç
d’armes, la qüestió de gènere dins l’exèrcit, les operacions militars, les
empreses militars privades o les noves doctrines i programes en seguretat i terrorisme entre d’altres. La base de dades del Delàs és l’única
d’aquestes característiques que existeix en el marc català i espanyol, i
alhora proveeix d’informació –juntament amb els informes anuals de l’entitat- al Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). La seva
actualització periòdica l’ha convertit en una eina de consulta útil a nivell
estatal i internacional, però això implica al mateix temps un constant procés de millora, adequació i ampliació que la facin esdevenir una referència
encara més accessible i visual a l’abast de tothom, per a que sigui una eina
útil que acompanyi i serveixi de material de suport i generació de discurs
al moviment per la pau.
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LLIBRES
■■ El ciclo armamentista español. Una panorámica crítica (1989-1999).
Arcadi Oliveres i Pere Ortega. 2000
■■ Pensamiento pacifista. Henry D. Thoreau; León Tolstói;
Albert Einstein; Virginia Wolf; Hanna Arendt; Martin Luther King;
E.P. Thompson. Enric Prat. 2004
■■ Noviolencia y transformación social. Pere Ortega i Alejandro Pozo.
2005
■■ El militarismo en España. Arcadi Oliveres i Pere Ortega. 2007
■■ Humanitarisme militar, militarisme humanitari. Centre Delàs; Coord.
d’Alejandro Pozo i Sabina Puig. 2007
■■ Deconstruir la guerra. Francesc Benítez, Tica Font, Pere Ortega
i Alejandro Pozo. 2008
■■ Atlas del militarismo en España 2009. Centre Delàs;
Coord. Alejandro Pozo i Jordi Calvo. 2009
■■ L’OTAN, una amenaça global. Gabriela Serra i Teresa de Fortuny. 2010
■■ La societat noviolenta. Converses amb Pepe Beunza. Pere Ortega.
2012
■■ Banca armada vs banca ética. Jordi Calvo. 2013
■■ Las violencias en América Latina. Pere Ortega. 2014
■■ Riesgos y amenazas del arsenal nuclear. Xavier Bohigas i Teresa
de Fortuny. 2014
■■ Diccionario de la guerra, la paz y el desarme. Jordi Calvo Rufanges
i Alejandro Pozo Marín (coords.). 2015
■■ El lobby de la industria militar espanyola. Pere Ortega. 2015
■■ Mentes militarizadas: Cómo nos educan para asumir la guerra y la
violencia. Jordi Calvo Rufanges (coord.), Blanca Camps-Febrer, Gemma
Amorós Bové, Maria de Lluc Bagur, Marina Perejuan, Ainhoa Ruiz,
Olívia Viader, Eduardo Salvador, Pere Brunet. 2016
■■ Treinta preguntas sobre la OTAN. Treinta años después del
Referéndum. Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas (coords.). 2016
■■ Cambio climático S.A. Cómo el poder [corporativo y militar] está
moldeando un mundo de privilegiados y desposeídos ante la crisis
climática. Nick Buxton, del Transnational Institute (TNI). 2017
■■ Economía (de guerra). Pere Ortega. 2018
■■ Políticas de seguridad por la paz. Otra seguridad es posible
y necesaria. Jordi Calvo (coord.). 2018
■■ Paz y Desarme 2: “¿Es una guerra? Yihadismo y terrorismo”. Joaquim
Lleixà (coord.), Pere Ortega (coord.), Pere Brunet, José Luis Gordillo
i Xavier Mojal. 2019
■■ Dinero y militarismo. Del franquismo a la democracia (1939-2018).
Pere Ortega. 2019
■■ Guía para no colaborar con la financiación de armas. Jordi Calvo
Rufanges (coord.), Eduardo Aragón, Maaike Beenes, Giorgio Beretta,
Ugo Biggeri, Chloé Meulewaeter i Susi Snyder. 2019
■■ De la Banca Armada a la Banca Ética. Diez claves para pasarse a las
finanzas éticas. Eduardo Aragón Ruiz i Jordi Calvo Rufanges. 2019
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El Centre Delàs també va traduir i co-publicar a:
■■ Cambio Climático S.A. Cómo el poder [corporativo y militar] está
moldeando un mundo de privilegiados y desposeídos ante la crisis
climática. Nick Buxton i Ben Hayes. Edita Fuhem Ecosocial

INFORMES
■■ El Tercer Món necessita Pau. Tica Font i Francesc Benítez. Barcelona, 2001
■■ La Mediterrània: Pau i Desenvolupament Humà. Pere Ortega.
Barcelona, 2001
■■ Informe n. 1. Exportacions espanyoles d’armament 1997-2006.
Tica Font. Barcelona, 2007
■■ Informe n. 2. Exportacions espanyoles d’armament 1998-2007.
Tica Font. Barcelona, 2008
■■ Informe n. 3. La despesa militar de l’estat espanyol per a l’any 2009.
Pere Ortega. Barcelona, 2008
■■ Informe n. 4. Aliança de barbàries, Afganistan 2001-2008. Alejandro
Pozo. Barcelona, 2008
■■ Informe n. 5. Despesa i R+D militar. Pere Ortega i Xavier Bohigas.
Barcelona, 2009
■■ Informe Espanya-Israel. Alejandro Pozo. Nova, Centre per a la
Innovació Social. Barcelona, 2009
■■ Informe n. 6. Exportacions espanyoles d’armament 1999-2008.
Tica Font i Francesc Benítez. Barcelona, 2010
■■ Informe n. 7. La veritat de la despesa militar espanyola 2011.
Pere Ortega i Xavier Bohigas. Barcelona, 2010
■■ Informe n. 8. Exportacions espanyoles d’armament 2000-2009. Tica
Font. Barcelona, 2011
■■ Informe n. 9. Exportacions espanyoles d’armament 2001-2010.
Tica Font i Francesc Benítez. Barcelona, 2011
■■ Informe n. 10. L’escut antimíssil a la base de Rota. Teresa de Fortuny
i Xavier Bohigas. Barcelona, 2012
■■ Informe n. 11. Informe Banca Armada. Jordi Calvo. Barcelona, 2012
■■ Informe n. 12. El complexe militar-industrial espanyol. Pere Ortega
i Camino Simarro. Barcelona, 2012
■■ Informe. Inversions que són la bomba. Jordi Calvo, Joan Farrés
i Axel Thamers. Centre d’Estudis per a la Pau J. M. Delàs - Setem.
Barcelona, 2012
■■ Informe n. 13. Pirateria a Somàlia. Loretta P. Martín, Teresa de
Fortuny i Xavier Bohigas. Barcelona, 2012
■■ Les operacions militars d’Espanya a l’exterior. Eduardo Melero. ICIP.
Barcelona, 2012
■■ Informe n. 14. Veritats i mentides en el pressupost militar espanyol
2013. Pere Ortega. Barcelona, 2012
■■ La política d’exportacions d’armament dels països de la Unió
Europea a Àfrica (2002-2010). Eduardo Melero. ICIP. Barcelona, 2012
■■ Informe n. 15. Exportacions espanyoles d’armament 2002-2011.
Tica Font, Eduardo Melero i Camino Simarro. Barcelona, 2013
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■■ Informe n. 16. Les altres violències a amèrica llatina. Pere Ortega
i Moara Crivelente. Barcelona, 2013
■■ Informe n. 17. La indústria militar a Catalunya, un desig insatisfet.
Pere Ortega. Barcelona, 2013
■■ Informe n. 18. Exportacions espanyoles d’armament 2003-2012. Tica
Font, Eduardo Melero i Camino Simarro. Barcelona, 2013
■■ Informe n. 19. La cara oculta de la despesa militar. Pere Ortega, Xavier
Bohigas i John Doe. Barcelona, 2013
■■ Informe n. 20. Evolució de la Banca Armada a Espanya . Jordi Calvo.
Barcelona, 2013
■■ Informe n. 21. El militarisme en el nord d’Àfrica. Blanca
Camps-Febrer i Pere Ortega. Barcelona, 2014
■■ Informe n. 22. La política militar del Govern Rajoy. Tomàs Gisbert,
María de Lluch Bagur i Gemma Amorós. Barcelona, 2014
■■ Informe n. 23. Drons militars. La guerra de videojoc amb víctimes
reals. Jordi Calvo, Anna Escoda, Carles Blanco i Gabriela Serra.
Barcelona, 2014
■■ Informe n. 24. Exportacions espanyoles d’armament 2004-2013.
Tica Font, Eduardo Melero i Camino Simarro. Barcelona, 2014
■■ Informe n. 25. Inèrcia, malbaratament i engany en la despesa militar.
Pere Ortega i Jordi Calvo Rufanges. Barcelona, 2014
■■ Informe n. 26. Frau i improvisació a la despesa militar. Anàlisi del
pressupost de Defensa espanyol de l’any 2016. Pere Ortega i Xavier
Bohigas
■■ Informe n. 27. Exportacions espanyoles d’armament 2005-2014.
Alimentant conflictes a l’Orient Mitjà. Tica Font, Eduardo Melero i
Camino Simarro
■■ Informe n. 28. Els bancs que inverteixen en armes. Actualització del
finançament (2011-2016). Jordi Calvo Rufanges, Michelle Delgado
i Ana Fraga. 2016
■■ Informe n. 29. Exportacions espanyoles d’armament 2006-2015. Tica
Font i Eduardo Melero. 2016
■■ Informe n. 30. Gènere i cultura militar. Vides, cossos i control social
sota la guerra. Nora Miralles Crespo. 2016
■■ Informe n. 31. La incorporació de la dona a l’exèrcit espanyol.
Opacitat, masclisme i violència. Maria de Lluc Bagur. 2016
■■ Informe n. 32. Armes europees que alimenten conflictes. Conflictes
dels quals fugen els refugiats: Anàlisi de les exportacions d’armes
des de la Unió Europea a països en conflicte o tensió amb refugiats
i desplaçats interns 2003-2014. Jordi Calvo Rufanges (Coord), Ainhoa
Ruiz Benedicto i Edgard Vega Vargas. 2017
■■ Informe n. 33. La bombolla de les armes i la indústria militar a
Espanya. Els Programes Especials d’Armament. Pere Ortega. 2017
■■ Informe n. 34. Els despropòsits de la Despesa Militar. Anàlisi del
pressupost de defensa d’Espanya de 2017. Pere Ortega, Xavier
Bohigas i Xavier Mojal. 2017
■■ Informe n. 35. Aixecant Murs. Polítiques de la por i securització en la
Unió Europea. Ainhoa Ruiz Benedicto i Pere Brunet. 2018
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■■ Indra Sistemas S.A., armes per a la guerra i la militarització de
fronteres. Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
■■ Informe n. 36. Género i políticas de la inseguridad. Una mirada
feminista hacia los impactos de la militarización de Occidente.
Nora Miralles. Amb la col·laboració de Guillem Mases Gavaldà. 2019
■■ Informe n. 37. Banca Armada a Espanya 2019. Jordi Calvo Rufanges.
2019
■■ Informe n. 38. Violencia, seguridad i construcción de paz en las
ciudades. Tica Font i Pere Ortega. 2019
■■ Informe n. 39. Noves armes contra l’ètica i les persones. Drons
armats i drons autònoms. Pere Brunet, Tica Font, Xavi Mojal
i Joaquín Rodríguez. 2019
■■ Informe n. 40. Custodiar la Fortaleza. El papel de Frontex en la
militarización i securitización de los flujos migratorios en la Unión
Europea. Ainhoa Ruiz Benedicto. 2019
■■ Informe n. 41. Aculturación i purplewashing en el ejército español.
Un estudio sobre las mujeres símbolo. Maria de Lluc Bagur i Elisenda
Ribes. 2019
INFORMES EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS
■■ Defensa, seguretat i ocupació com a negoc. Alejandro Pozo (Dir.),
Camino Simarro y Oriol Sabaté. Colaboración con Nova. Barcelona
2014
■■ Informe del Centre Delàs i l’Escola de Cultura de Pau (ECP). República
Democràtica del Congo: Balanç de 20 anys de guerra. Jordi Calvo
Rufanges (Centre Delàs) y Josep Maria Royo Aspa (ECP). 2016
■■ Informe del Centre Delàs i l’ECP. República Centreafricana: Transitant
per la Cruïlla de la (in)Governabilitat. Jordi Calvo Rufanges (Centre
Delàs) y Josep Maria Royo Aspa (ECP). 2016
■■ Informe: Guerres de Frontera. Els fabricants i venedors d’armes que
es beneficien de la tragèdia dels refugiats a Europa. Mark Akkerman.
2016
■■ Informe del Centre Delàs i l’ECP. Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi
de les exportacions europees a països en conflicte armat. Jordi Calvo
Rufanges, Ainhoa Ruiz i Edgard Vega (del Centre Delàs d’Estudis per
la Pau); y Josep Maria Royo, Jordi Urgell, Pamela Urrutia, Ana Villellas i
María Villellas (de l’Escola Cultura de Pau). 2017
■■ De la Banca Armada a la Banca Ètica. Cap a una coherència de
polítiques i una cultura de pau. El cas de l’Ajuntament de Barcelona.
Jordi Calvo (coord., Centre Delàs), Mònica Vega (SETEM Catalunya),
Audrey Esnault (Centre Delàs). 2018
■■ Informe del Centre Delàs i l’ECP. Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi
de les exportacions europees a països en tensió. Jordi Calvo, Nora
Miralles, Ainhoa Ruiz, Eduard Vega; Josep Maria Royo, Jordi Urgell,
Pamela Urrutia, Ana Villellas, María Villellas. 2018
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■■ Informe del Centro Delàs i Novact. La transformación del complejo
militar-industrial. Evolución, influencia y violación de derechos
humanos en la Homeland Security. Jordi Calvo Rufanges (Coord.),
Xavier Bohigas, Teresa de Fortuny, Ainhoa Ruiz Benedicto, Felip Daza,
Carlos Díaz i John Andrew Carter Jr. 2019
■■ Informe del Centro Delàs, Fundació Novessendes y Setem Comunitat
Valenciana. De la Banca Armada a la Banca Ética. Hacia una
coherencia de políticas y una cultura de paz. El caso de la Generalitat
Valenciana. Audrey Esnault, Jordi Calvo (Ed.) 2019
■■ Informe del Centro Delàs y Novact. La espiral de la violencia de la
España Fortaleza. Armas para la guerra y militarismo para blindar
las fronteras. Jordi Calvo Rufanges y Ainhoa Ruiz Benedicto (Centro
Delàs de Estudios por la Paz). 2019
■■ Informe del Transnational Institute, Stop Wapenhandel y el Centre
Delàs. El negoci de construir murss. Autor: Mark Akkerman. 2019

El Centre Delàs també ha traduït, co-publicat i/o divulgat els següents
informes d’autors estrangers:
■■ Neoconopticon. Ben Hayes. Barcelona, 2010
■■ Armes, deute i corrupció. Frank Slijper. Barcelona, 2013
■■ Expandint la fortalesa: les polítiques d’externalització de fronteres
de la UE. Mark Akkerman. Barcelona, 2018
■■ Les forces del mercat: l’auge del complex industrial de la seguretat
de la UE. Chris Jones. Barcelona, 2018

QUADERNS PER A LA SOLIDARITAT
DE JUSTÍCIA I PAU
■■ Quaderns per a la solidaritat 9. El món amenaçador de les armes
lleugeres. Arnau Gómez i Susanna Soler Vivancos. 2000
■■ Quaderns per a la solidaritat 15. Dones, conflictes armats
i construcció de la Pau. Èlia Susanna. 2002
■■ Quaderns per a la solidaritat 19. Globalització i Pau: per una defensa
europea no armada. Tomàs Gisbert i Pere Ortega. 2004
■■ Quaderns per a la solidaritat 21. Les guerres de la tele. Alejandro
Pozo. 2005
■■ Quaderns per a la solidaritat 23. Guerra en el nou context de
globalització. Tica Font. 2005
■■ Quaderns per a la solidaritat 34. Indústria d’armes a Catalunya dels
trabucs a l’aeronàutica. Pere Ortega. 2007
■■ Quaderns per a la solidaritat 39. Militarisme a Amèrica Llatina.
Pere Ortega i Juan Sebastián Gómez. 2010
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JORNADES
■■ Humanitarisme militar, militarisme humanitari. 2006
■■ Per una banca desarmada. 2007
■■ Què fa Espanya a l’afganistan? 2008
■■ El tauler d’escacs mundial. 2009
■■ Continuïtat i canvi en la política exterior dels Estats Units. 2010
■■ Congrés sobre desarmament i societat civil a la UJI. 2011
■■ Quina defensa i seguretat per Catalunya? 2012
■■ Noves formes de fer la guerra. 2013
■■ Jornades d’anàlisi de l’armamentisme i el militarisme. 2014
■■ Jornada Anual “Reduir la despesa militar per un món més segur”. 2015
■■ Quin món desprès d’Hiroshima? Acte commemoratiu del 70
aniversari de la bomba atòmica per la prohibició i abolició de les
armes nuclears. 2015
■■ Gènere i militarisme. Dones militars. 2016
■■ El negoci del comerç d’armes i les refugiades. 2017
■■ Desarmem les polítiques financeres. Com introduir les finances
ètiques en les nostres institucions? 2017
■■ Comerç d’armes i conflictes: qui arma els conflictes i les guerres? 2018
■■ Terrorismes del segle XXI. 2018
■■ Congrés internacional “una altra seguretat és possible. Repensant
les polítiques de seguretat i defensa en l’àmbit global i local des de la
cultura de pau. 2018

SEMINARIS
■■ I seminario del Centre Delàs: el militarisme a l’estat espanyol. 2008
■■ II seminario del delàs: la seguretat a debat. 2009
■■ III seminario del Centre Delàs: seminari de pensament per la pau pensament i acció de la noviolència. 2010
■■ IV seminario del Centre Delàs: les noves tendències de la
militarització, un risc per la pau. 2011
■■ Seminari internacional: el negoci de la guerra i les respostes del
moviment de la pau . 2011
■■ IX seminario pensamiento per la pau: “armas al hombro”, el cinema
i la guerra. 2012
■■ V seminario del Centre Delàs: analitzant la bombolla armamentista
com retallar la despesa militar espanyola? 2012
■■ VI seminario del Centre Delàs: noves tecnologies de guerra, repressió
i control ciutadà. 2013
■■ VII seminario del Centre Delàs: les intervencions militars espanyoles
als conflictes armats. 2014
■■ VIII Seminario del Centre Delàs: la Guerra Global contra el Terrorisme
i les connexions entre Internet i el terrorisme. 2015
■■ La militarització de l’acció humanitària i la instrumentalització de la
religió en els conflictes: el cas de la República Centreafricana. 2016
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CURSOS
■■ La Banca Armada i el negoci de la guerra. 2011
■■ El negoci de la guerra. A qui beneficia la violència armada? 2012
■■ Alternatives noviolentes a la militarització, la guerra i
l’armamentisme. 2012
■■ Curs “Activisme i voluntariat per la transformació social”
en col·laboració amb SETEM País Valencià. 2017-18

EXPOSICIONS I MATERIAL PEDAGÒGIC
■■ El Tercer Món necessita Pau. 2001
■■ La Mediterrània: Pau i Desenvolupament Humà. 2001
■■ Deconstruir la guerra. 2008
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PRENEM ACCIÓ
I FEM XARXA
CAMPANYES
BANCA ARMADA
El Centre Delàs promou la campanya Banca Armada conjuntament amb
Justícia i Pau, l’Observatori del Deute en la Globalització i Setem Catalunya.
Amb aquesta campanya es denuncia l’impacte negatiu de les inversions
dels bancs en matèria de pau, ambiental i de drets humans.
Durant cada any es duen a terme intervencions a les Juntes d’accionistes de bancs com el BBVA, Santander, Caixabank, Bankia i altres, i recentment a empreses militars i de seguretat com Indra, tot això acompanyat
d’una àmplia difusió a premsa i internet.

CAMPAIGN TO STOP KILLER ROBOTS
El Centre Delàs està adherit a la campanya Stop Killer Robots, iniciada
per Human Rights Watch. Aquesta campanya és una nova coalició internacional integrada per diferents organitzacions no governamentals que
demana la prohibició absoluta i preventiva de les armes completament
autònomes. Creada el 2013, Stop Killer Robots busca pressionar a nivell
nacional i internacional per la creació de mesures, lleis i un tractat internacional que limiti la utilització d’armes robots. El Centre Delàs es va afegir
al mateix any de la creació de la campanya i desenvolupa una important
activitat d’investigació i difusió sobre el tema de les armes autònomes,
com a conseqüència s’han publicat de diversos articles, llibres i informes.
Fins i tot, les jornades del 2013 es van centrar en aquest tema.
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GCOMS-CAMPANYA GLOBAL SOBRE DESPESA
MILITAR
El Centre Delàs coordina des de 2017 la campanya global sobre Despesa Militar (GCOMS per les seves sigles en anglès) de l’IPB, que compta
amb més de 100 entitats pacifistas sòcies a 35 països del món. L’objectiu
d’aquesta campanya és qüestionar les despeses militars i la creixent militarització i demanar la redirecció d’aquests diners públics a les vertaderes
necessitats humanes i a la protecció del medi ambient.
La GCOMS inclou els Dies d’Acció Mundial sobre Despesa Militar
(GDAMS), que tenen lloc a l’abril-maig de cada any i aglutinen accions de
sensibilització, mobilització i incidència a tot el món, coincidint amb dates
senyalades com el Tax Day als Estats Units o la publicació de noves dades
sobre despesa militar mundials per part de l’Institut d’Investigació per la
Pau d’Estocolm (SIPRI).

DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ!
La campanya Desmilitaritzem l’educació, impulsada pel Centre Delàs i
altres entitats, té l’objectiu de denunciar la presència de l’exèrcit espanyol als espais educatius i la transmissió del seus valors d’obediència i
androcentrisme que s’oposen als principis més bàsics de l’educació com
el diàleg, la llibertat i la convivència pacífica. Amb aquesta campanya es
demana cada any al Saló de l’Ensenyament que les Forces Armades no hi
siguin presents.

OBJECCIÓ FISCAL A LES DESPESES MILITARS
El Centre Delàs col·labora estretament amb el SIOF, Servei d’Informació de
l’Objecció Fiscal a les despeses militars. La recaptació dels imports de les
objeccions fiscals realitzades al SIOF es desvia a projectes especialment
rellevants en el camp de la pau i la solidaritat. Darrerament aquests projectes han sigut: la Plataforma Afectats per l’Hipoteca (PAH), Reraguarda
en Moviment i la Fundació Ateneu Sant Roc.

STOP INVERSIONS EXPLOSIVES
El Centre Delàs és el líder a Espanya d’aquesta campanya que demana
la prohibició de les bombes de dispersió. L’objectiu de la campanya es
va en part assolir, al aconseguir que en la llei espanyola sobre bombes
de dispersió hi quedara expressament prohibit tot tipus de finançament
d’aquestes armes, tan per part de les entitats financeres que operen en
territori espanyol, com de les entitats espanyoles amb inversions a l’estranger.

CAMPANYA CONTRA EL COMERÇ D’ARMES
El Centre Delàs, com a membre de IANSA, se suma a la campanya iniciada
l’octubre de 2003 per Amnistia Internacional, Intermón Oxfam i IANSA.
L’objectiu d’aquesta campanya es va aconseguir un acord mundial i jurídicament vinculant que es va plasmar en un Tractat Internacional sobre
el Comerç d’Armes signat el juny del 2013.
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STOP BOMBES DISPERSIÓ
El Centre Delàs va participar activament amb la Cluster Munition Coalition (CMC), a la campanya per la prohibició de les bombes de dispersió
i en les seves conferències internacionals. El 2008 es va aconseguir un
tractat de prohibició de les municions en dispersió gràcies, en bona part,
a la pressió de la ciutadania i de la societat civil en la que el Centre Delàs
hi va participar.

CAMPANYA PER L’ABOLICIÓ DE LES ARMES
NUCLEARS (ICAN)
El Centre Delàs participa en la Campanya Internacional per a l’Abolició
de les Armes Nuclears (ICAN) que lluita per l’elaboració d’un tractat que
prohibeixi l’ús de les armes nuclears a nivell internacional. El Centre Delàs
participa en la campanya amb l’objectiu de donar més impuls a una iniciativa que, gràcies a l’acció coordinada de vàries entitats d’arreu el món,
pretén abolir les armes nuclears i l’enorme perill que aquestes representen per a la humanitat.

XARXES I PLATAFORMES
PLATAFORMA ATUREM LA GUERRA
La C3A ha estat present des de l’inici de la Plataforma Aturem la Guerra, i
ha participat en les campanyes contra la guerra de Bòsnia, contra la guerra de Kosovo i, més tard, ja com a Centre Delàs, en la campanya contra
la guerra d’Iraq. Des d’aleshores ençà la Plataforma s’ha continuat centrant en l’oposició a les guerres i ocupacions a l’Orient Mitjà, en especial
l’anomenada ocupació israeliana de Palestina, combinant les protestes al
carrer amb assemblees, debats, xerrades, repartiment de volants, sempre
amb l’objectiu d’estendre la seva posició antiguerra. També s’ha afegit
a la protesta contra l’OTAN, sobretot arran del 60è aniversari d’aquesta
organització.

AIPAZ (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ)
Està formada per associacions, centres, instituts i persones relacionades
amb la recerca i educació per la pau de tot l’Estat espanyol, i té com a objectiu analitzar la pau i els conflictes des d’una perspectiva no violenta. El
Centre Delàs és part de l’AIPAZ des del 2004.

ENAAT
(EUROPEAN NETWORK AGAINST ARMS TRADE)
El Centre Delàs (i, anteriorment, la C3A) participa des de la seva creació
en les trobades anuals o semestrals de l’ENAAT i, a més, manté contactes
informals constants amb els altres membres, amb l’objectiu de crear entre
tots una visió crítica de conjunt sobre el comerç d’armes europeu.
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IPB (INTERNATIONAL PEACE BUREAU)
El Centre Delàs ha participat a l’IPB a través de Justícia i Pau des de 1999.
El Centre Delàs utilitza aquesta plataforma per recolzar i posar a disposició coneixements sobre les campanyes de desarmament. En Jordi Calvo,
membre del Centre Delàs, és membre del board de l’IPB des de 2013 i vice-president des de 2016. El Delàs funciona com a oficina descentralitzada
de l’IPB des de 2017 (més informació al capítol XII).

CMC (CLUSTER MUNITION COALITION)
El Centre Delàs és membre del CMC des del 2007. En el marc del procés
d’Oslo es van realitzar les Conferències Intergovernamentals de Viena
(del 5 al 7 de desembre de 2007) i Dublin (19 al 30 de maig de 2008), i el
Centre Delàs va participar-hi com a membre de la delegació de pressió de
la societat civil espanyola.

WRI (WAR RESISTERS CAMPAIGN)
El Centre Delàs és membre del WRI des del 2012. Com a membre, el Centre Delàs ha col·laborat en l’organització del seminaris internacionals i ha
publicat articles al butlletí del WRI, el War Profiters News.

IANSA (INTERNATIONAL ACTION NETWORK
ON SMALL ARMS)
El Centre Delàs es membre de IANSA des de l’any 2008. A través de IANSA
el Centre Delàs treballa en el marc de la campanya Armes sota control
iniciada el 2003 per IANSA, Amnistía Internacional i Oxfam.

ICIP
(INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU)
El Centre Delàs col·labora amb l’ICIP des del 2009 aportant-li dades per
a l’Observatori del Cicle Armamentista i organitzant actes de divulgació i
sensibilització sobre desarmament, pau i militarisme.

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU
DE SANT CUGAT
El 2000 el Centre Delàs va contribuir a promocionar la recuperació de la
Universitat de la Pau, i des d’aquesta data va participar activament en vàries
activitats, en especial en xerrades al curs anual d’estiu i als seminaris d’hivern de Pensament per la Pau. Arcadi Oliveres és president del patronat, que
també compta amb Pere Ortega, Jordi Calvo i Alejandro Pozo com a membres.

LAFEDE.CAT
El Centre Delàs ha participat en la federació de ONG catalana a través de la
seva representació de Justícia i Pau a la FCONGP (Federació de Pau) des de
la seva creació. La Tica Font, l’Arcadi Oliveres i el Pere Ortega, membres del
Centre Delàs, n’han estat presidents i Tomàs Gisbert vocal de la Federació
Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament. En
Jordi Calvo, també membre del Centre Delàs, és vocal de la FCONG des del
2013. Actualment dos membres del Centre Delàs, Arés Perceval i Xavier
Mojal són vocals de la junta directiva de LaFede.Cat.
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CONSELL DE FOMENT DE LA PAU DE CATALUNYA
Arcadi Oliveres, membre fundador del Centre Delàs, ha sigut el primer
president d’aquest Consell, també han estat membres del Consell la Tica
Font, Gabriela Serra, Pere Ortega i Tomàs Gisbert.

COORDINADORA VALENCIANA D’ONGD

COL·LABOREM AMB
SIPRI
(STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE)
TRANSNATIONAL INSTITUTE (TNI)
STOP WAPENHANDEL
EUROPEAN CENTRE FOR CONSTITUTIONAL
AND HUMAN RIGHTS (ECCHR)
PAX
ESCOLA CULTURA DE PAU
INSTITUT CATALÀ DE DRETS HUMANS (ICDH)
NOVACT
UNIPAU
SETEM (CATALUNYA I PAÍS VALENCIÀ)
FINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI (FETS)
SUDS
SERVEI CIVIL INTERNACIONAL (SCI)
NOVESSENDES
FUHEM
INSTITUTO DE LA PAZ Y LOS CONFLICTOS (IPAZ),
UNIVERSIDAD DE GRANADA.
UNIVERSITAT JAUME I (CASTELLÓ)
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XI
EL CENTRE DELÀS CREIX
VALÈNCIA
La delegació valenciana del Centre Delàs es va crear l’any
2017. Persones vinculades al Centre Delàs (per haver treballat o haver-hi fet les pràctiques) que residien a València
van veure necessària la creació d’una delegació al País
Valencià, i van començar a organitzar activitats, ara
com xerrades, participació en juntes d’accionistes o
la recepció de supervivents d’Hiroshima i Nagasaki.
Les nostres accions es centren en la promoció d’una
Cultura de Pau, des d’una anàlisi crítica, per a contribuir a la construcció d’una societat valenciana que
rebutgi la perversitat de les armes, el militarisme i les guerres.
Actualment dins de la nostra feina destaquen dues campanyes: Banca
Armada i Desmilitaritzem l’Educació i Expojove.

EUSKADI
La presencia del Centre Delàs a Euskal Herria ha sigut constant en els últims anys, participant en nombrosos actes relacionats amb una cultura de
pau desenvolupats en tot el país: Jornades anuals sobre noviolència activa,
conferències Stop Wars durant la capitalitat cultural del 2016, cursos d’estiu de la UPV, campanyes d’objecció fiscal i BBVA sense armes, nombrosos
actes organitzats per Gernika Gogoratuz, SETEM Navarra, grups antimilitaristes… Gradualment, les relacions personals i entre entitats han donat pas
a processos de col·laboració amb organitzacions locals. El següent repte és
reforçar l’estructura basca del Delàs i que investigadors i investigadores
basques fassin el pas de col·laborar més estretament amb el Centre.

GRANADA
La delegació granadina del Centre Delàs va néixer després d’ajuntar-se vàries col·laboradores del Centre Delàs a Granada l’any 2016. De moment està
en procés de registre i compta amb la participació de Chloé Meulewaeter,
Andrea Jiménez, José Ángel Ruiz Jiménez i Jorge Guardiola. Les principals
línies de treball es defineixen pel camp de treball de les col·laboradores, de
moment: despesa militar, banca armada i canvi climàtic i militarisme.
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XII
ACOLLIM L’OFICINA
DE L’INTERNATIONAL
PEACE BUREAU (IPB)
AL CENTRE DELÀS
L’oficina descentralitzada de l’International Peace

La coordinació des de Barcelona de la principal campa-

Bureau a Barcelona porta des de l’any 2017 donant

nya de l’IPB, la Global Campaign on Military Spending

suport a la tasca de l’IPB, expandint campanyes i ac-

(GCOMS), permet obrir un debat en l’opinió pública de

cions destinades a aconseguir un món desmilitaritzat

la ciutadania de Barcelona i d’àmbit català, estatal i

i desarmat.

internacional sobre els efectes perversos i els costos
d’oportunitat de les despeses militars, i advocar per un

L’International Peace Bureau és una entitat guardona-

model de seguretat que posi les vertaderes necessi-

da amb el Premi Nobel i que fa ja 125 anys que treballa

tats humanes i del planeta al centre de les polítiques

amb aquesta finalitat, i que contribueix amb el seu va-

públiques.

lor històric a expandir la visió d’un món sense guerres.
La xarxa internacional va ser fundada l’any 1892 a Ber-

La campanya, tot i que prepara accions durant tot

na (Suïssa) i avui agrupa unes 300 organitzacions de

l’any, incorpora els Global Days of Action on Military

70 països diferents. Va ser una de les grans impulsores

Spending (GDAMS, Dies internacionals d’Acció sobre

del desenvolupament de la legislació internacional de

la Despesa Militar) com el període més especial d’ac-

pau, el desarmament i la resolució pacífica dels con-

cions. GDAMS va començar el 2011 i celebra enguany

flictes, una tasca que va ser premiada amb el Nobel de

la seva novena edició.

la Pau l’any 1910 per “actuar com a enllaç entre les societats de pau dels diversos països”. Al llarg dels anys,

Una altra de les fites més recents de l’IPB va ser

13 dels seus membres han rebut també aquest guardó.

l’organització del Peace Congress a Berlín el 2016,
que va reunir activistes i expertes de tot el món,

Aquesta col·laboració contribueix a posicionar Barce-

més de 1000 participants de 58 països diferents, i

lona com un actor internacional clau en la defensa de

va comptar amb la participació de 4 premis Nobel.

la reducció de la despesa militar, el militarisme i l’ar-

L’oficina de l’IPB al Centre Delàs agafa ara el relleu

mamentisme alhora que s’amplia la incidència social i

d’aquestes conferències, i farà de Barcelona el punt

política de l’IPB al món i la seva capacitat d’acció amb

de trobada dels pacifistes del món el 2021.

el reforç d’una tercera oficina a Barcelona (juntament
amb Ginebra i Berlín).
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Actualment el grup de treball
està format per més de 30 persones

Volem donar les gràcies a totes les persones voluntàries, sòcies,
col·laboradores i estudiants en pràctiques que han fet i fan possible
la feina del Centre Delàs
Així mateix, volem agrair a totes les organitzacions, col·lectius
i institucions que durant aquests 20 anys han donat suport a la
nostra recerca i acció per la pau i el desarmament

Amb el suport de:

