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1. INTRODUCCIÓ

El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs va néixer en el marc de Justícia i Pau
l’any 1999 com a resultat del treball desenvolupat des de 1988 per la Campanya Contra el Comerç d’Armes (C3A). Des de febrer de 2010 té personalitat
jurídica pròpia i treballa com a Centre d’Investigació sobre temes relacionats
amb el desarmament i la pau.
El Centre Delàs té com a missió el foment d’una cultura de pau i la construcció
d’una societat desarmada i per això es dedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme. Combina el treball d’estudi i
publicació amb la difusió i mobilització social al voltant dels efectes negatius
del militarisme, entre ells la despesa militar, la R+D militar i la fabricació i
el comerç d’armes, així com la denuncia de l’incompliment dels acords dels
governs en aquestes matèries.
El Centre d’Estudis per la Pau rep el nom de J.M. Delàs, en record de Josep
Manuel Delàs, que va ser president de Justícia i Pau de Girona i abans comandant de l’exèrcit a la reserva i membre de la UMD (Unió Militar Democràtica) i
que va decidir en l’última etapa de la seva vida dedicar-se a la ferma defensa
de la pau i els valors de la noviolència.
El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs és col·laborador del Stockholm Internacional Peace Research Institute (SIPRI) i forma part de l’European Network
Against Arms Trade, ENAAT, (Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes), la
Internacional de Resistents de la Guerra (IRG), l’International Peace Bureau
(IPB), la Campanya Internacional per la Prohibició de les Armes Nuclears
(ICAN), la campanya per la prohibició de les bombes de dispersió (Cluster
Munition Coalition), la campanya per la prohibició dels robots assassins
(Stop Killer Robots) i l’Asociación Española de Investigación para la Paz
(AIPAZ). El Centre Delàs col·labora amb la Plataforma Aturem la Guerra, la
Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat i altres entitats de pau de
Catalunya i de l’Estat.
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El Centre Delàs s’organitza a través del seu grup de treball en el que s’analitza l’actualitat, es proposen estudis, recerques, línies d’acció i campanyes. En
el grup de treball poden participar els seus membres permanents, així com
noves col·laboradores, estudiants en pràctiques i l’equip tècnic.
El Centre Delàs s’ha especialitzat en l’anàlisi dels elements que composen l’anomenat Cicle Econòmic Militar o Cicle Armamentista, composat pel
comerç d’armes, finançament de les armes, la despesa i pressupostos militars, les forces armades, la indústria militar, la Recerca i Desenvolupament
(R+D) d’armament, les operacions militars a l’exterior, amb especial atenció
a l’Estat espanyol; també fem anàlisi de conflictes armats, el militarisme i
armamentisme mundial i de les doctrines de seguretat i defensa d’Espanya,
la UE i l’OTAN, tot incorporant una anàlisi crítica des de la cultura de pau i
de la noviolència.
El Centre Delàs publica regularment articles, informes i llibres propis sobre totes les temàtiques esmentades, i també publica amb mitjans de
comunicació amb els que hi col·laboren alguns dels seus experts.
El Centre Delàs és consultat per investigadors, docents, activistes, polítics,
mitjans de comunicació i centres de pau, de relacions internacionals i
acadèmics. Les persones expertes del Centre Delàs s’ofereixen per entrevistes, xerrades, conferències i participació a debats en cadascun dels temes
sobre els quals han desenvolupat un adequat coneixement i experiència.
El Centre Delàs té la seva seu central a Barcelona, al carrer Erasme de Janer,
8, entresòl – 08001 Barcelona, però té també delegacions en les localitats
de residència habitual dels seus membres permanents, col·laboradors i simpatitzants, on s’organitzen activitats de sensibilització i divulgació. És el cas
de València, Donosti, Sant Cugat del Vallès o Molins de Rei, que enguany
s’han vist ampliats amb Granada i València, als que cal sumar les activitats
habituals a Madrid.
JUNTA DE GOVERN
■■ Pere Ortega - President
■■ Alejandro Pozo - Vicepresident
■■ Xema Moya – Tresorer
■■ Pere Brunet – Secretari
■■ Maria de Lluc Bagur – Vocal
8
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■■ Nora Miralles - Vocal
■■ Edgard Vega – Vocal
■■ Elisenda Ribes – Vocal
■■ Xavier Mojal - Vocal

EQUIP TÈCNIC
El Centre Delàs compta amb un equip tècnic que s’encarrega de les tasques
de coordinació dels membres, voluntaris i estudiants en pràctiques, així com
de les tasques de gestió, comunicació i administració de l’entitat.
Treballadores
■■ Jordi Calvo – Coordinador i investigador
■■ Ainhoa Ruiz Benedicto – Tècnica de projectes
■■ Àngels Andreu – Tècnica d’administració i projectes
■■ Martí Rojas – Tècnic d’administració
■■ Maria Vázquez – Tècnica de projectes
■■ Quique Sánchez Ochoa – Tècnic de projectes
■■ Eduardo Aragón – Tècnic de projectes

GRUP DE TREBALL DEL CENTRE DELÀS 2019
Investigadores i col·laboradores del Centre Delàs (30)
Gemma Amorós, Maria de Lluc Bagur, Xavier Bohigas, Pere Brunet, Jordi
Calvo, Blanca Camps-Febrer, Teresa de Fortuny, Tomàs Gisbert, José Luis
Gordillo, Eduardo Melero, Chloé Meulewaeter, Nora Miralles, Xema Moya,
Pere Ortega, Alejandro Pozo,, Elisenda Ribes, Ainhoa Ruiz, Eduardo Salvador,
Camino Simarro, Edgard Vega, Judith Jordà, Xavier Mojal, Anna Montull, Arés
Perceval, Mar Pérez, Quique Sánchez, Tica Font, Albert Orta, Iñaki Otamendi,
David Montesinos
Estudiants en pràctiques durant l’any 2019
Sandra Torres, Pau Tutusaus, Núria Pineda, Miriam Ben Abud, Laura González,
Elena Conti, Marta Garcia, Gerard Vallés, Celia Kitenge, David León Albrecht,
Aroa Herrero, Miquel Gomila.
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ASSOLIMENTS CENTRE DELÀS 2019
Recerca i divulgació
■■ 4 llibres publicats
■■ 10 informes publicats (4 copublicats)
■■ 1 Working Paper publicat
■■ 12 Infografies publicades
■■ 45 articles publicats

de la Base de Dades del Cicle Econòmic Militar i 1 nova eina
de visualització interactiva
■■ Sensibilització i conscienciació
■■ Hem arribat a un públic directe de 2650 persones.
■■ 40 actes organitzats sobre pau i desarmament.
■■ 45 participacions en actes organitzats per altres organitzacions de la
societat civil i moviments socials.
■■ Actualizació

Destaquem:
■■ Organització

de les Jornades “Geopolítica de les armes: Eines i casos
de denúncia des de la societat civil” i celebració de l’ENAAT Meeting a
Barcelona (del 30 de maig a l’1 de juny de 2019)

10
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■■ Conferència

“L’arribada dels Robots Assassins” amb Mary Wareham
i presentació de l’informe “Noves armes contra l’ètica i les persones”
a Sant Cugat del Vallès (20 de novembre de 2019)
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■■ Conferència

de la Premi Nobel de la Pau Jody Williams a la UAB
(12 d’abril de 2019)

12
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■■ Taula

rodona “Impunitat a les fronteres i drets de les persones migrants” per presentar el procés del Tribunal Permanent dels Pobles
(TPP) sobre la Violació amb Impunitat dels Drets Humans de les Persones Migrants i Refugiades (25 de febrer de 2019)
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■■ Organització

d’un cicle d’activitats pel desarmament i la desmilitarització amb Bake-Ekintza Antimilitarista a Donostia (durant l’any 2019)

■■ Cicle

de Xerrades-debat “Militarització global de les fronteres i la securitització de la immigració” amb la projecció del documental ‘Colis
suspect’

■■ Taula rodona i seminari “Violència a les portes d’Europa. Militarització,

murs i el negoci de les fronteres europees” i presentació de l’informe
del Centre Delàs “Aixecant murs. Polítiques de la por i securitització en
la Unió Europea” (28 de març de 2019)

14
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■■ Cicle

de Debats-Presentacions “Seguretat i convivència a les ciutats”
(durant l’any 2019)
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■■ Conferència

“Europa i Món Àrab front el gihadisme” i presentació del
llibre del Centre Delàs “És una guerra? Gihadisme i terrorisme” (27 de
febrer de 2019)

Comunicació
■■ Enviament de 10 butlletins “Pau Global”, que arriba a prop de 6.000 sim-

patitzants i organitzacions de pau.
■■ Entrevistes: 25 a ràdio, 15 a televisió, 11 a premsa escrita.
■■ 186 mencions i aparicions en mitjans de comunicació.
■■ Twitter: 6.130 seguidores (15% més que el 2018); 2.506.200 interaccions;

45.811 visites i 2.116 mencions.
■■ Facebook: 3.483 “likes” i 3.483 seguidores (11% més que el 2018; 227.406
d’abast total)
Mobilització social i incidència política
■■ “Made

in Spain, bombardejat al Iemen”, denuncia davant la CPI per a
que s’investigui la possible responsabilitat d’Airbus Defence and Space i autoritats públiques espanyoles en presumptes crims de guerra
al Iemen
Assentant un precedent en la denúncia de les exportacions d’armes, l’11 de
desembre de 2019 es va presentar conjuntament a l’Oficina del Fiscal de la
Cort Penal Internacional (CPI) una Comunicació (denúncia) sobre el paper
de les empreses armamentistes europees i dels actors governamentals
en la situació al Iemen. Amb la denúncia s’insta a la CPI a que investigui la
seva potencial implicació en presumptes crims de guerra comesos per la
Coalició. Amb aquesta acció legal sense precedents, el European Center

16
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for Constitutional and Human Rights (ECCHR) i els seus socis, a l’Estat
espanyol el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, porten davant la CPI tant
empreses com autoritats que han autoritzat i realitzat exportacions d’armes a la Coalició en la guerra al Iemen.
El cas es va presentar també en roda de premsa a Barcelona el 17 de desembre i va comptar amb la participació de l’assessora legal del European
Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Linde Bryk; Ali Jameel,
investigador i activista de l’entitat de defensa dels Drets Humans iemenita
Mwatana for Human Rights; Pol Pareja, periodista de eldiario.es implicat
en el projecte “El destino de las armas españolas”; i Jordi Calvo, investigador i coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. En l’acte es va fer
pública a Espanya la Comunicació lliurada a la Cort Penal Internacional,
i es va posar el focus en els continguts del cas que impliquen empreses
armamentistes i responsables governamentals en l’àmbit espanyol.
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■■ “Treballar

per la pau és l’únic camí que ens portarà més seguretat”,
compareixença al Parlament de Catalunya

El 18 de juliol de 2019, Jordi Calvo, coordinador i investigador del Centre
Delàs ha comparegut en una sessió de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Parlament de Catalunya, on el
Centre va ser convidat a presentar la seva tasca i les principals anàlisis que
du a terme en el marc de la lluita per un món desarmat i desmilitaritzat.
La compareixença va servir per reclamar el compliment de les propostes
concretes de la Moció 55/XI del Parlament de Catalunya de 13 de juliol de
2016 sobre la desmilitarització de Catalunya. Entre aquests compromisos
s’hi troba el d’evitar la presència de l’exèrcit a centres educatius i formatius
així com en espais educatius i promocionals o el de prohibir les maniobres
militars a espais civils, com als parcs naturals catalans.

■■ Organització

del Workshop sobre Defensa i Seguretat “Una resposta
a les amenaces a la seguretat de la Unió Europea basada en la pau i
els drets”
Els dies 2 i 3 de desembre de 2019 membres del Centre Delàs van viatjar
a Brussel·les per tal de dur a terme reunions d’incidència política al Parlament Europeu i trobades amb diferents organitzacions de la societat
civil. En el marc de l’estada es va organitzar juntament amb la European
Network Against Arms Trade (ENAAT), el Workshop sobre Defensa i Seguretat “Una resposta a les amenaces a la seguretat de la Unió Europea
basada en la pau i els drets” que va tenir lloc al Parlament Europeu. La
conferència va comptar amb experts d’importants organitzacions de la
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societat civil i grups polítics del parlament europeu que van permetre enriquir el debat.

■■ Intervenció

en la Junta General d’Indra per reclamar que l’empresa
prengui mesures perquè la seva tecnologia no sigui usada en la guerra del Iemen
El dilluns 25 de juny de 2019, Koldobi Velasco, com a representant de Fundación Finanzas Éticas (entitat fundadora de Fiare Banca Ética), del Centre
Delàs i de la xarxa d’inversors responsables ”Shareholders for Change” que
reuneix 12 gestores de fons responsables europees per a l’accionariat crític i
actiu; va intervenir en la Junta General d’Accionistes d’Indra per a demanar el
tancament de les activitats de l’empresa en el sector armamentístic i la reorientació de tota l’activitat empresarial a favor de la sostenibilitat de la vida.
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■■ Denúncia al Consell Europeu de les exportacions d’armes espanyoles

a l’Aràbia Saudita
El Centre Delàs va participar el 16 de maig de 2019, en la reunió del Consell
Europeu sobre Exportacions d’Armes Convencionals (COARM), organitzada
per l’European External Action Service i Saferworld, al Consell Europeu a
Brussel·les. Més de 50 organitzacions de tota Europa van participar en la
trobada amb representants polítics del Consell Europeu amb la finalitat
d’analitzar i treballar tasques de incidència en matèria de exportacions
d’armament dels estats membre de la Unió Europea. Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs, va preguntar al representant de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías
de Doble Uso (JIMDDU), Ramón Muro, sobre les exportacions espanyoles
a l’Aràbia Saudita que vulneren la legislació espanyola i la Posició Comuna
de la Unió Europea referent al comerç d’armes.

■■ El Centre

Delàs es mobilitza davant l’arribada dels vaixells saudites
Bahri als ports de l’Estat espanyol

El Centre Delàs va emetre un comunicat de rebuig a l’arribada del vaixell
saudita Bahri Abha al port de Sagunt (València) i es va dirigir al govern
autonòmic i als governs municipals de la Comunitat Valenciana, així com
també a les autoritats portuàries i als seus treballadors i treballadores,
per demanar-los que no acceptéssin oferir port segur al vaixell que vindria
carregat de material de guerra des dels Estats Units, principal proveïdor
armamentístic de la dictadura saudita. Membres de la delegació valenci20
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ana del Centre Delàs van participar en les accions de protesta convocades
al mateix port de Sagunt.

Altres accions i activitats d’incidència política i mobilització socials
realitzades pel Centre Delàs:

Jornada d’incidència al Parlament Europeu per debatre
sobre polítiques migratòries i de seguretat europees
(febrer de 2019)
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Incidència junt amb l’Escola de Cultura de Pau, amb els
grups polítics que van concórrer a les eleccions europees
de maig de 2019

Campanyes
■■ Banca Armada
■■ Intervencions

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

■■ Desmilitaritzem l’Educació
■■ Roda

de Premsa: Presentació de la campanya “Desmilitaritzem l’educació” (14 de març de 2019 a la seu de Lafede.cat)
■■ Participació en l’acció de denúncia de la presència de l’exèrcit al Saló de
l’Ensenyament de Barcelona (20 de març de 2019)
■■ Campanya Global sobre la Despesa Militar:
■■ Coordinació dels Dies Globals sobre la Depesa Militar (GDAMS, per les

seves sigles en anglès)
■■ Impuls d’activitats a l’Estat espanyol en motiu dels GDAMS 2019 i organització de la roda de premsa per valorar les noves dades sobre despesa militar i els reptes que la creixent militarització suposa pel nou
govern espanyol (29 d’abril de 2019)
■■ Participació en la Youth Conference de l’IPB a Berlin (del 20 al 22 de
setembre de 2019)

22
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■■ Stop Killer Robots:
■■ Participació

al Global Meeting de la campanya internacional a Berlin
(del 21 al 23 de març de 2019)
■■ Visita de la Premi Nobel de la Pau Jody Williams a Barcelona (12 d’abril
de 2019)
Altres
■■ Col·laboració amb produccions teatrals i audiovisuals:
■■ Col·laboració amb l’obra de teatre “Mili KK” amb un col·loqui post funció

amb Tica Font i Pere Ortega, membres del Centre Delàs d’Estudis per la
Pau, per reflexionar sobre el moviment pacifista, la desobediència civil
i el moviment dels objectors de consiència.
■■ Col·laboració en els actes de presentacions del documental “Els Fils del
Tauler” del Colectivo Miradas i dirigit per José Gaya, un film de denúncia
sobre la guerra i la violència organitzada, explicat en primera persona per supervivents de diversos conflictes i analistes que reflexionen
sobre l’entramat d’interessos que conflueixen en el complex industrial
militar.
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2. BASE DE DADES

S’ha continuat treballant durant el 2019 en
l’actualització, ampliació i millora de la interfaç de la Base de Dades del Cicle Econòmic Militar del Centre Delàs, al mateix
temps que s’ha apostat per un nou disseny
i disposició dels continguts, per a facilitar
una navegació ágil, més intuïtiva i millorar
l’accesibilitat a les dades. Paral·lelament s’han desenvolupat noves eines de
visualització interactiva sobre alguns apartats de la Base de Dades.
La creació de una nova BBDD va ser una decisió estratégica del Centre Delàs
de aportar recursos per a la millora i accesibilitat de les dades que conformen el Cicle Econòmic Militar i que portarà uns anys de treball per la seva
finalització.
Cal destacar en aquest sentit la creació del Mapa Interactiu “Aixecant Murs”
que permet la navegació per la construcció de l’Europa Fortalesa.
BASE DE DADES SOBRE LA BANCA ARMADA
El Centre Delàs i la campanya Banca Armada ofereixen noves dades de bancs
que operen a l’Estat espanyol en l’actualització de la base de dades internacional de Banca Armada, la qual es va
posar en marxa l’any 2017 i any rere any s’enriqueix amb noves aportacions,
gràcies al suport, entre d’altres, de l’Ajuntament de Barcelona i Grassroots
Foundation, i ara també de la Generalitat Valenciana.
24
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MAPA INTERACTIU DE LA INDÚSTRIA MILITAR A ESPANYA
L’objectiu d’aquest mapa interactiu és
visualitzar les empreses que fabriquen armes, materials o components
d’armes, i serveis que subministren
al Ministeri de Defensa espanyol o es
destinen a l’exportació, i cada any s’actualitza amb les dades més recents
de les xifres de vendes i ocupació de les empreses identificades.
L’elaboració i actualitzacions del mapa han estat possible gràcies al suport
de la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
MAPA INTERACTIU DE LA INDÚSTRIA MILITAR I DE SEGURETAT A
CATALUNYA
Aquest mapa interactiu vol visualitzar
les empreses amb presència a Catalunya que fabriquen armes, materials,
components o serveis per a indústries
militars que subministren al Ministeri
de Defensa espanyol o es destinen a l’exportació, així com empreses que
produeixen sistemes o subministren serveis en l’àmbit de la seguretat. Amb
regularitat s’actualitzen les dades de les empreses identificades i s’afegeixen
les noves empreses dels sectors.
L’elaboració i actualitzacions del mapa han estat possible gràcies al suport
de la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
MAPA INTERACTIU AIXECANT MURS
Aquest mapa interactiu té l’objectiu de visibilitzar els murs terrestres, marítims, virtuals i mentals que han estat construïts des
dels anys 90 pels estats membres de la UE
i l’espai Schengen, per a frenar la migració
de persones desplaçades per la força a Europa; i evidenciar el discurs contradictori de
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU
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la UE que dóna suport a la perspectiva humanitària mentre criminalitza i
securititza el moviment de persones i crea un món emmurallat molt més
perillós per a elles.
L’elaboració del mapa ha estat possible gràcies al suport de l’Ajuntament de
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
MAPA INTERACTIU ARMES EUROPEES I REFUGIATS
L’objectiu d’aquest mapa interactiu és
visibilitzar la relació entre les exportacions europees d’armament i els fluxos
de refugiats i desplaçats interns, amb la
finalitat de determinar si existeix alguna
responsabilitat directa o indirecta dels
Estats membres de la UE respecte a les
situacions d’inseguretat i violència que
porten a milions de persones cada any a fugir de les seves llars.
Enguany hem actualitzat les dades del volum de les exportacions d’armes
autoritzades i realitzades pels països de la Unió Europea, indicant les categories d’armes en qüestió, a països amb un nombre rellevant de persones
refugiades i de desplaçats interns durant el període d’estudi.
BASE DE DADES DE DESPESA MILITAR
La Base de Dades sobre la Despesa Militar presenta dades actualitzades
anualment sobre la despesa militar de l’Estat espanyol de diverses maneres:
la del Ministeri de Defensa; la que recull els criteris de la OTAN (que inclou
totes les partides militars repartides per altres ministeris); la que recull el
criteri Centre Delàs (que inclou el CNI i els interessos del deute públic associat a Defensa); el pressupost liquidat a final d’any respecte al inicial aprovat;
i la despesa militar respecte al pressupost de l’Estat i respecte del PIB.
BASE DE DADES D’EXPORTACIONS D’ARMES
En aquest apartat es presenten les xifres actualitzades sobre les 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”.
26
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BASE DE DADES GÈNERE I MILITARISME
Aquesta ofereix les dades
sobre els efectius de dones
a les forces armades espanyoles a partir de les dades
sobre el personal en el Ministeri de Defensa del darrer trimestre del 2018
publicat per l’Observatorio Militar para la Igualdad.
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3. ARTICLES

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau combina el treball d’estudi i recerca amb
la divulgació a través de la participació de les seves membres investigadores
en la publicació d’articles en format digital i premsa escrita.
Aquest any s’han publicat un total de 45 articles sobre diferents temàtiques,
com ara l’armamentisme, els conflictes i guerres, la cultura de pau, l’economia de defensa, la indústria i el comerç d’armes, la seguretat i la defensa,
en els mitjans de comunicació, tant generalistes com en publicacions més
específiques, així com en el blogs que manté l’entitat. Alguns dels mitjans
que han publicat enguany articles elaborats per investigadores del Centre
Delàs han estat El País, Diari Ara, Público, eldiario.es, El Punt Avui, El Periódico, El Crític, El Salto o La Directa, entre altres.
Armamentisme
■■ “En guerra con Terminator”, per Tica Font (04/12/2019). 20minutos.
■■ “Drones

atacan una refinería, guerra deshumanizada”, per Tica Font
(19/09/19). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “El nou caça bombarder europeu”, per Pere Ortega (16/09/2019). Secció
d’Opinió d’El Punt Avui.
■■ “El nou caça bombarder europeu”, per Pere Ortega (13/08/2019). Secció
d’Opinió del Diari Ara.
■■ “La memoria de Hiroshima y Nagasaki ante un inquietante panorama nuclear”, per Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny (08/08/2019). The Conversation.
■■ “Verd i blanc: mediambient i militarisme”, per Pere Brunet i Quique Sánchez
(23/07/19). ElCugatenc.
28
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■■ “España y el nuevo cazabombardero”, per Pere Ortega (04/07/2019). Blog

Crónicas Insumisas (Publico.es).
actual y perspectiva de futuro de las armas nucleares”, per
Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas (28/05/2019). Anuario CEIPAZ.

■■ “Panorama

Conflictes i guerres
■■ “La tragedia

del pueblo kurdo”, per Pere Ortega (18/10/19). Blog Crónicas
Insumisas (Publico.es).
■■ “El món en 4 mapes”, per Pere Brunet (27/09/2019). Diari Ara.
■■ “El llast de la violència a l’Amèrica Llatina”, per Tica Font (09/09/2019). Blog
Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Argelia no es una monarquía, es una república. Incertidumbre”, per Tica
Font (19/03/19). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Venezuela, antesala hacia la guerra”, per Tica Font (05/02/19). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
Cultura de la pau
■■ “El

giro epistemológico de Vicent Martínez Guzmán”, per Pere Ortega
(30/11/2019). Text llegit a l’assemblea d’AIPAZ.
■■ “La paranoia de la seguridad en Barcelona”, per Pere Ortega (27/09/2019).
Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Seguretat a la ciutat: una visió social”, per Pere Ortega (20/09/2019). Secció d’Opinió d’El Punt Avui.
■■ “La inseguretat ciutadana a Barcelona”, per Pere Ortega (13/09/2019). Blog
Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Construir la Europa fortaleza: muros, aislamiento y narrativas de odio”,
per Ainhoa Ruiz Benedicto (27/06/2019). El Salto.
■■ “Desobediencia civil y el conflicto caalán”, per Tica Font i Pere Ortega
(14/06/19). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Desobediencia civil y el conflicto catalán”, per Tica Font i Pere Ortega
(22/05/19). Espaciopúblico.
■■ “El meu programa electoral municipal”, per Tica Font (09/05/2019). Blog
Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Autoinculpar-se amb els Jordis”, per Pere Ortega (27/03/19). Blog Crónicas
Insumisas (Publico.es).
■■ “Reivindicar el antimilitarismo”, per Pere Ortega (06/03/19). Blog Crónicas
Insumisas (Publico.es).
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■■ “Reflexions

al voltant del Dia Escolar de la Noviolencia i la Pau”
(30/01/2019). Campanya Desmilitaritzem l’Educació València.
■■ “Nos quieren sumisas y en casa”, per Tica Font (14/01/19). Blog Crónicas
Insumisas (Publico.es).
Economia de defensa
■■ “Estados Unidos negocia entrar en los proyectos industriales de defensa

de la UE”, per Tica Font (13/11/19). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
pagos irreales de asistentes y sobresueldos en eurodiputados”, per Tica Font (07/10/2019). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “No volem una UE al servei de la indústria militar”, per Teresa de Fortuny i
Xavier Bohigas (18/02/19). Diari Ara.
■■ “Diners públics europeus per a la indústria militar”, per Teresa de Fortuny
i Xavier Bohigas (22/01/2019). Blog Paz en Construcción (El País).
■■ “Corrupción,

Indústria i comerç d’armes
■■ “Armes espanyoles per cometre crims al Iemen”, per Tica Font i Pere Ortega

(25/12/19). Blog Cónicas Insumisas (Publico.es).
nos gusta la guerra, pero la hacemos”, per Edgard Vega (29/10/19).
Eldiario.es.
■■ “¿Qué aporta el embargo de armas españolas a Turquía?”, per Alejandro
Pozo (21/10/2019). Eldiario.es.
■■ “Armas que no llegan a ‘mal’ puerto”, per Jordi Calvo Rufanges
(04/07/2019). Secció d’Opinió d’El Periódico.
■■ “Trump, la UE y la industria de armas”, per Tica Font (20/05/19). Blog Cónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “La izquierda y las armas”, per Pere Ortega (02/01/19). Blog Cónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “No

Seguretat i defensa
■■ “El reforç de la seguretat davant el canvi climàtic”, per Tica Font (11/12/19).

Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Securitización y cambio climático”, per Tica Font (11/12/19). Blog Crónicas

Insumisas (Publico.es).
■■ “Cambio climático y militarismo”, per Pere Ortega (03/12/2019). Blog Cróni-

cas Insumisas (Publico.es).
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■■ “Què

és el Fons Europeu de Defensa i per què no és bo per a la pau”, per
Teresa de Fortuny (20/06/2019). El Crític.
■■ “Mi programa de política exterior para Europa”, per Pere Ortega
(14/05/2019). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Los programas electorales y la seguridad”, per Pere Ortega (23/04/19).
Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “La seguretat als programes de les esquerres”, per Pere Ortega (14/04/19).
Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “La seguridad no es neutral”, per Jordi Calvo (05/04/2019). International
Conference on Universal Protection and Labour.
■■ “Mi programa electoral para Europa”, per Tica Font (05/04/19). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Militarismo y ecofascismo”, per Pere Ortega (01/04/2019). Mientras Tanto.
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4. WORKING PAPERS

El Centre Delàs ha continuat el 2019 amb línia pròpia de publicacions, en
format d’informe breu, dels Working Paper.
Working Paper Maig de 2019:
Fons Europeu de Defensa
Autores: Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas
La Comissió Europea va anunciar el 2016 la intenció
de la UE d’implementar un Fons per a finançar la investigació i desenvolupament de productes i tecnologia militars. El Fons estarà dotat amb 13.000 milions
d’euros dels pressupostos de la Unió per al període
2021-2027. A més està previst que, en els projectes de
desenvolupament, els Estats membres es comprometin a aportar el 80% dels costos. S’estima que la suma
dels recursos procedents del pressupost comunitari i
els recursos procedents dels pressupostos estatals
dels Estats membres, sobrepassarà els 50.000 milions d’euros. La indústria
europea de defensa i seguretat i centres d’investigació militar seran els que
duran a terme aquesta investigació i es beneficiaran de les subvencions del
Fons. Serà la primera vegada que la UE destinarà recursos a la investigació
estrictament militar. En la decisió d’implementar aquest Fons ha tingut un
paper cabdal el sector industrial europeu de defensa. El 2015 la Comissió
Europea va crear un Grup de Personalitats amb la missió d’assessorar sobre investigació militar, amb una representació important d’aquest sector.
La proposta del Fons va sorgir d’aquest Grup de Personalitats. És un procés
anàleg al que, en la passada dècada, va desembocar en programes europeus
de finançament de recerca en seguretat.
32
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5. INFORMES, LLIBRES I INFOGRAFIES

El Centre Delàs ha publicat 10 informes (4 copublicats) i 4 llibres al llarg
del 2019.
INFORMES
Informe 41 del Centre Delàs:
Aculturació i purplewashing a l’exèrcit espanyol.
Un estudi sobre les dones símbol
Autores: Maria de Lluc Bagur i Elisenda Ribes
Més de trenta anys de participació de la dona en
l’exèrcit espanyol i nombrosos canvis legislatius i formals dirigits a pal·liar els efectes del masclisme, no
han alterat l’eterna relació entre patriarcat i militarisme, un binomi que avui dia encara roman inqüestionable.
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Un estudi sobre les dones símbol

Autoria: Maria de Lluc Bagur, Elisenda Ribes

L’informe 41 del Centre Delàs d’Estudis per la Pau analitza com la situació de les dones dins de les Forces
Armades, lluny de representar una fita en la vindicació
feminista per la igualtat d’accés a parcel·les de poder
d’allò públic fins al moment vetades, és un exemple més del domini patriarcal i de la lògica militarista. Els comportaments i mecanismes derivats
d’aquesta dominació es reprodueixen i es perpetuen, malgrat els canvis superflus, gràcies a la seva habilitat performativa. Les entrevistes realitzades a
dotze dones militars han permès corroborar com les dones militars es veuen
immerses en un constant procés d’aculturació, així com nivell de consciència
que elles mateixes tenen d’aquest procés.
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L’estudi, a més, presenta com l’Exèrcit ha seguit una estratègia de purplewashing que pretén instrumentalitzar a les dones per a transmetre una
falsa imatge d’igualtat i modernitat en les Forces Armades. I és que l’Exèrcit,
com a màxim exponent del militarisme, exerceix violència dins i fora de les
seves files.
Informe 40 del Centre Delàs:
Custodiar la fortalesa. El paper de Frontex en la militarització
i securitització dels fluxos migratoris a la Unió Europea
Autora: Ainhoa Ruiz Benedicto
Amb “Custodiar la Fortalesa: el paper de Frontex en la
militarització i securitització dels fluxos migratoris a
la Unió Europea”, es pretén estudiar i analitzar el context en el qual es desenvolupa i implementa l’Agència
Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costas (Frontex) a
la Unió Europea, així com el seu funcionament, mecanismes i principals operacions realitzades. La recerca
aborda com és el context que es construeix respecte
a les polítiques de seguretat a la UE, i en concret respecte a la política fronterera i migratòria. Així com, el
desenvolupament de Frontex en aquest context.
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CUSTODIAR
LA FORTALESA
El paper de FRONTEX en la militarizació
i securitizació dels fluxos migratoris en
la Unió Europea
Autoria: Ainhoa Ruiz Benedicto

L’informe analitza el paper que té Frontex en contribuir a aixecar murs al
voltant de la Unió Europea, construint el que es denomina la “Europa Fortalesa”, mitjançant operacions marítimes, àrees i terrestres que criminalitzen
les persones que han de fugir de les seves cases per la força, ja sigui per la
guerra o per la desigualtat econòmica. És en aquest context que els fluxos
migratoris són abordats com una amenaça, de manera que s’afronten amb
els mateixos instruments que els crims fronterers.
Informe 39 del Centre Delàs:
Noves armes contra l’ètica i les persones.
Drons armats i drons autònoms
Autores: Pere Brunet, Tica Font, Xavi Mojal i Joaquín Rodríguez
Les accions militars i “de seguretat” amb sistemes militars robòtics i drons
armats han canviat radicalment els escenaris de guerra, que han passat de
concentrar-se en objectius militars i estratègics a atacs que poden afectar
greument la població civil no involucrada. Els atacs amb drons armats so34
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vint no surten als diaris, però mostren un ritme de
creixement continuat els darrers anys. Són atacs que
acaben matant persones civils, a més de perpetrar
execucions sumàries i extrajudicials de persones
suposadament terroristes. Darrerament, a més, els
drons militars estan evolucionant per a poder incorporar sistemes autònoms de decisió.
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N VES ARME
CONTRA L’ÈT CA
I LES PERS
NES
Drons armats i drons autònoms

Autoria: Joaquín Rodríguez, Xavi Mojal, Tica Font, Pere Brunet

Aquest informe presenta els principals conceptes relacionats amb els nous sistemes militars robòtics així
com els diferents tipus de drons militars i el risc que
pot significar el pas de l’automatització cap a l’autonomia i cap al desplegament de sistemes armats autònoms i letals. La publicació vol identificar els
grans actors (països productors i compradors, i empreses) en el camp dels
drons armats i autònoms, així com els principals tipus de drons que poden
arribar a incloure capacitats autònomes. També es presenten els esforços
internacionals que tenen com a objectiu la prohibició d’aquestes armes i es
plantegen els problemes ètics que sorgeixen en relació a aquestes noves armes, als drons armats i a la seva possible autonomia, en un marc geopolític
en el que el negoci ha deixat a banda les persones i els seus drets.
Informe del Transnational Institute (TNI),
Stop Wapenhandel i el Centre Delàs:
“El negoci de construir murs”
Autor: Mark Akkerman
L’informe “El negoci de la construcció de murs” és la
segona part d”Aixecant murs: Polítiques de la por i
securitització a la Unió Europea”, publicat en 2018 pel
Centre Delàs, juntament amb el Transnational Institute (TNI) i Stop Wapenhandel, en el qual es van mesurar i van identificar per primera vegada els murs
que travessen Europa. Aquest nou informe analitza el
negoci que existeix darrere de la construcció d’infraestructures, murs i tecnologies desplegats a les fronteres europees, construïts per a frenar i interceptar
l’entrada de persones migrades i sol·licitants d’asil.
La publicació mostra que hi ha hagut un enorme increment de la despesa
pública en seguretat de fronteres per part de la Unió Europea (UE) i els seus
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Estats membres que han impulsat una indústria que s’hi ha lucrat. Algunes
de les empreses beneficiàries són també actors globals, que treuen partit
d’un mercat mundial de seguretat de fronteres el valor de les quals, el 2018,
es calcula en uns 17.500 milions d’euros. La recerca també ressalta el paper
destacat que exerceix el sector armamentístic en la presa de decisions sobre
polítiques de seguretat fronterera a través de la creació d’espais on poden
defensar els seus interessos econòmics. La construcció de murs resulta ser
un negoci lucratiu i en creixement amb conseqüències letals per a les persones que migren.
Informe del Centre Delàs i Novact:
“L’espiral de violència de l’Espanya Fortalesa:
Armes per a la guerra i militarisme per a blindar les fronteres”
Autores: Jordi Calvo Rufanges i Ainhoa Ruiz Benedicto
Amb “L’espiral de violència de l’Espanya Fortalesa:
Armes per a la guerra i militarisme per a blindar les
fronteres” es pretén comprendre, analitzar i estudiar
els mecanismes que condueixen a la militarització de
la Frontera Sud espanyola, que generen la violència
estructural, cultural i directa a la qual s’enfronten les
persones que són desplaçades per la força, ja sigui
fugint de les guerres i els conflictes armats o per les
dinàmiques de la desigualtat econòmica global. D’altra banda, s’analitza el model d’emmurallament de
l’Estat espanyol que ha servit per a desenvolupar, en
els anys successius, la denominada “Europa Fortalesa” en la qual Espanya
juga un paper rellevant. No sols per ser una de les principals muralles de la
fortalesa europea erigida contra les persones que s’han vist obligades d’una
manera o un altre a emigrar, sinó per haver-se convertit en un dels principals
exportadors d’armament i material militar de tota mena.
Aquest informe analitza la corresponsabilitat que li concerneix a l’Estat espanyol sobre la venda d’armes a països i regions del món que es troben
en una situació de conflicte o especial vulnerabilitat. Crida l’atenció sobre
com aquests fets contribueixen a aprofundir el context d’inseguretat per a
poblacions senceres que es veuen obligades al desplaçament forçat o a fugir en condició de refugiades. Mentrestant, la resposta que l’Estat espanyol
utilitza és la militarització de les fronteres i la limitació a aquests fluxos de
persones que fugen cap a territori espanyol i europeu. Lluny de constituir
36
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un cas aïllat, Espanya és un exemple a l’hora de desenvolupar i consolidar
la denominada Europa Fortalesa, que ha portat al fet que altres estats de la
Unió Europea reprodueixin mesures de control del moviment i militarització
fronterera realitzades prèviament en territori espanyol.
Informe 38 del Centre Delàs:
Violència, seguretat i construcció de pau a les ciutats
Autores: Tica Font i Pere Ortega
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VIOLÈNCIA,

És a les ciutats on es concentra la major part de la
ciutadania mundial, el 55%, i alhora, és l’espai on es
dirimeixen la major part de conflictes. Els conflictes
estan directament relacionats amb la mercantilització de la ciutat, la ciutat com a negoci; i la diversitat
i pluralitat de les persones que conviuen en les conurbacions urbanes. És llavors la confrontació d’interessos i la diversitat social i cultural la que genera
els conflictes, i el repte és com afrontar-los, aprendre
a gestionar- los i transformar-los de manera positiva
creant relacions de respecte mutu, de reciprocitat i de
justícia mitjançant accions que no comportin violència.
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SEGURETAT

PAU
CIUTATS

I CONSTRUCCIÓ DE
A LES

Autoria: Tica Font i Pere Ortega

En el marc de la celebració del Dia Internacional de la Pau, el Centre Delàs
d’Estudis per la Pau publica un nou informe que aborda la construcció de pau
a les ciutats per aportar propostes alternatives a l’actual model securitari. La
recerca dona peu a una proposta d’Agenda de Pau a les Ciutats a partir d’una
anàlisi prèvia de les violències urbanes i les seves diferents tipologies i afectacions sobre les vides i cossos de totes les habitants de les ciutats arreu.
Informe 37 del Centre Delàs:
Banca Armada a Espanya 2019
Autores: Jordi Calvo Rufanges.
Investigadores en pràctiques: Núria Pineda Morante i Pau Solís Tutusaus
Aquest nou informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau revela el finançament per part d’entitats financeres a 31 empreses dedicades en part o totalment a la producció d’armes, entre les quals es troben alguns dels fabricants
d’armament més importants del món, Airbus, Boeing, General Dynamics, Thales o Leonardo. Banca Armada en España 2019, també inclou el finançament
dedicat a empreses espanyoles com Maxam, Navantia, Indra, Oesia o Sener.
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El document, que és el vuitè realitzat en el marc de la
Campanya Banca Armada, identifica les 39 entitats financeres que conformen la Banca Armada Espanyola
on destaquen BBVA, Banco Santander, BANKIA, Banca
March, Caixabank, Banc Sabadell, asseguradores com
Mutua Madrileña o fins i tot, organismes de titularitat
pública com l’ICO o la SEPI.
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BAN€A
AR ADA
A ESPANYA 2019
Autoria: Jordi Calvo Rufanges

L’informe aconsegueix vincular una xifra total d’inversions destinades al finançament del sector armamentista de 8.622 milions d’euros entre 2013 i 2018.
Informe 36 del Centre Delàs:
Gènere i polítiques de la inseguretat.
Una mirada feminista als impactes de la militarització d’Occident
Autora: Nora Miralles
L’auge de l’extrema dreta populista, que ja governa
sola o en coalició als Estats Units i a deu països europeus, augura un període fosc per a les llibertats, sobretot per als drets de les dones i les persones LGTBI.
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GÈNERE I P LÍTIQUES
INSEGURE AT
Una mirada feminista als impactes
de la militarització d’Occident

Autoria: Nora Miralles

Les polítiques contràries als drets de les persones
s’aferren a la idea del retorn a la seguretat nacional,
centrada en la protecció de l’Estat per mitjans militars. Aquest retorn a un passat d’ordre i de seguretat
es basa en la família patriarcal, l’enclaustrament de
les dones a l’espai privat i la invisibilització de les sexualitats dissidents
Com a conseqüència, el militarisme creix, augmenta la despesa militar i els
països despleguen tècniques de control i de vigilància massiva que s’infiltren
en el dia a dia de les persones i condicionen com es relacionen. Això també
comporta que els estats desviïn més recursos econòmics de partides socials,
ampliant la bretxa entre rics i pobres.
Aquest informe recull les aportacions dels Estudis Feministes en el camp
de la seguretat per determinar els impactes materials de la securitització
d’Occident. Uns impactes que es tradueixen en inseguretat econòmica i comunitària; persecució de la migració i discriminació de minories ètniques;
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inseguretat personal i física, agreujada pels estereotips que alimenten les
violències de gènere i la impunitat; i inseguretat en l’accés de la salut, sobretot sexual i reproductiva.
Informe del Centre Delàs, Fundació Novessendes
i Setem Comunitat Valenciana:
“De la Banca Armada a la Banca Ètica. Cap a una coherència de polítiques
i una cultura de pau. El cas de la Generalitat Valenciana”
Autors: Audrey Esnault, Jordi Calvo (Ed.)
L’informe “De la Banca Armada a la Banca Ètica. Cap
a una coherència de polítiques i una cultura de pau. El
cas de la Generalitat Valenciana” té l’objectiu d’identificar la realitat financera de la principal administració pública valenciana, la Generalitat Valenciana, i la
factibilitat d’aconseguir una transició cap a una major
implicació amb les finances ètiques. Tot plegat en el
marc de les mesures de coherència de polítiques i de
promoció de l’economia social i solidària d’aquesta
administració. En aquest estudi ens preguntem si la
Generalitat Valenciana permet que la gestió financera
de les seves principals activitats que requereixen d’un banc recaigui en mans
d’entitats financeres que mitjançant les seves inversions puguin tenir impactes negatius en la pau i els drets humans. El cas del finançament de la indústria militar és un bon exemple d’aquesta possible incoherència de polítiques.
Per encàrrec de la Fundació Novessendes i Setem Comunitat Valenciana,
aquest informe ha sigut realitzat seguint la metodologia de treball engegada
pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau i Setem Catalunya, en qualitat d’experts
en el finançament de la indústria armamentista i impulsors i coordinadors
de la campanya Banca Armada des del seus inicis, a l’any 2006.
Informe del Centre Delàs i Novact:
La transformació del complex militar-industrial
Autores: Jordi Calvo Rufanges (Coord.), Xavier Bohigas, Teresa de Fortuny,
Ainhoa Ruiz Benedicto, Felip Daza, Carlos Díaz i John Andrew Carter Jr.
Aquest informe, realitzat dins el projecte “STOP CORPORATE WARS” de prevenció de les guerres modernes, forma part de la investigació i monitorització realitzada des de l’Observatori Shock Monitor sobre l’impacte de
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la guerra moderna en els drets humans. També és
fruit del treball conjunt realitzat des de NOVACT amb
el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
L’informe “La transformació del complex militar-industrial. Evolució, influència i violació de drets humans en
la Homeland Security” va ser presentat el passat novembre a Barcelona en el marc de la Conferència Internacional “Confrontant la privatització de la guerra i la
seguretat”. En aquest acte es van posar sobre la taula
els reptes, els impactes i les estratègies per fer front a
la privatització de la guerra i garantir la seguretat humana i els drets humans,
considerant el creixent paper que juguen les empreses militars i de seguretat
privada en contextos de conflicte armat, ocupació i seguretat nacional.
En línia amb els objectius del projecte i de l’Observatori Shock Monitor,
aquest informe vol contribuir a establir les bases per a la creació d’una xarxa de treball internacional per confrontar el fenomen de la privatització de
la guerra i la seguretat.
LLIBRES
És una guerra? Gihadisme i terrorisme
Autors: Joaquim Lleixà (coord.), Pere Ortega (coord.), Pere Brunet,
José Luis Gordillo i Xavier Mojal
Llengua: català, castellà i anglès

La col·lecció Pau i
Desarmament del Centre
Delàs vol aportar a la
reflexió sobre algunes
de les qüestions que més
afecten a la pau mundial,
com l’armamentisme i
el militarisme, aspectes
negatius des de la
construcció de pau; amb
l’objectiu d’ajudar al
pensament crític dels
moviments socials i
alhora incidir sobre els
actors polítics.

Les ciutats de Barcelona i Cambrils patiren un greu atemptat gihadista l’agost de 2017 que sacsejà la societat catalana i espanyola. Aquest
tipus d’atemptats ja s’havien produït anteriorment en altres indrets
d’Europa, atacs que sobretot colpegen als països del món àrab i alguns
de l’Àfrica subsahariana i del sud-est asiàtic. Aquests atacs terroristes
a Catalunya han empès a diversos analistes a fer reflexions al voltant
del fenomen de l’extremisme violent i el terrorisme transnacional.
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha volgut contribuir, des de la
perspectiva de la cultura de pau, a obrir un camp de reflexió sobre
aquesta nova forma de terrorisme. Es tracta de poder entendre el per
què de la mundialització d’aquest fenomen.
Obrir aquest camp de reflexió, pensem, pot ser útil per entendre, no
solament el fenomen de l’extremisme violent, sinó també per què el
«terrorisme transnacional» és, avui, preocupació principal dels estats
occidentals i figura de manera destacada com la primera amenaça en
les seves estratègies de defensa nacional, tant dels Estats Units, com
de tots els seus aliats, entre ells, l’estat espanyol.

És una guerra? Gihadisme i terrorisme

PAU I DESARMAMENT

Les ciutats de Barcelona i Cambrils patiren un greu
atemptat gihadista l’agost de 2017 que sacsejà la
PAU I DESARMAMENT
societat catalana i espanyola. Aquest tipus d’atempÉs una guerra?
Gihadisme i terrorisme
tats ja s’havien produït anteriorment en altres indrets
d’Europa, atacs que sobretot colpegen als països del
món àrab i alguns de l’Àfrica subsahariana i del sudest asiàtic. Aquests atacs terroristes a Catalunya han
empès a diversos analistes a fer reflexions al voltant
del fenomen de l’extremisme violent i el terrorisme
transnacional. El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha
volgut contribuir, des de la perspectiva de la cultura de
pau, a obrir un camp de reflexió sobre aquesta nova forma de terrorisme. Es
tracta de poder entendre el per què de la mundialització d’aquest fenomen.
2

Pere Brunet · José Luís Gordillo
Joaquim Lleixà · Xavier Mojal · Pere Ortega

Amb el suport de:

2
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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 i
desarmament, sobre
els efectes negatius del
cicle econòmic militar,
l’armamentisme i el
militarisme en les
polítiques de pau i
seguretat.

Obrir aquest camp de reflexió, pensem, pot ser útil per entendre, no solament el fenomen de l’extremisme violent, sinó també per què el «terrorisme
transnacional» és, avui, preocupació principal dels estats occidentals i figura
de manera destacada com la primera amenaça en les seves estratègies de
defensa nacional, tant dels Estats Units, com de tots els seus aliats, entre
ells, l’estat espanyol.
Dinero y militarismo. Del franquismo a la democracia (1939-2018)
Autor: Pere Ortega
Editorial: Icaria Editorial
Llengua: castellà
Aquest és, sens dubte, un llibre ambiciós. D’una banda, té l’obstacle derivat de l’escassa bibliografia i documentació sobre una matèria, la despesa militar a
Espanya, en el qual les qüestions relacionades amb
la defensa no són transparents. I, per un altre, perquè busca criteris unificadors per a donar una visió de
conjunt que permeti delimitar el militarisme existent
a Espanya, tant sota la dictadura franquista, des de
1939, com en l’etapa democràtica, fins a l’actualitat. I
no sols des de l’anàlisi, que n’hi ha i molta, sinó també
des d’una clara posició en favor del desarmament, la
desmilitarització i la construcció de la pau des de la
perspectiva de la transformació dels conflictes per
mitjans no violents. Una despesa militar que és fonamental conèixer, perquè
darrere de l’enorme sofriment i destrucció que produeixen les guerres, és
imprescindible conèixer que, al seu torn, són un negoci.
Pere Ortega, alhora, aborda el paper que va jugar l’estructura militar dins
dels diferents períodes polítics estudiats. I, de pas, es detallen els esdeveniments polítics més importants en la seva relació amb la pau i la seguretat
d’Espanya d’aquestes etapes. Alhora que llança una crítica severa al mantra
ideològic que sosté que els exèrcits i les armes equivalen a més seguretat.
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Guía para no colaborar con la financiación de las armas
Autors: Jordi Calvo Rufanges (coord.), Eduardo Aragón, Maaike Beenes,
Giorgio Beretta, Ugo Biggeri, Chloé Meulewaeter i Susi Snyder
Editorial: Icaria Editorial
Llengua: castellà
La banca armada, més de 450 entitats financeres de
35 països de tot el món, ha finançat amb 821.659 milions de dòlars en el període 2013-18 a 36 empreses
d’armes, conformant la banca armada internacional.
En aquesta publicació pots accedir a informació específica dels diferents tipus de finançament que bancs,
asseguradores i inversores utilitzen per a ajudar a la
indústria militar.
Saps si el teu banc finança armes nuclears, bombes
de dispersió, avions militars, míssils, vaixells de guerra, tancs, fusells, municions?
Una de cada quatre armes no existirien de no ser pel finançament que les
indústries militars reben dels bancs. Amb els teus diners es poden estar
finançant armes i és molt probable que aquestes estiguin sent utilitzades
en la guerra.
El negoci de les armes genera una economia que es beneficia de la militarització, de l’armamentisme i de la guerra. El teu banc tria què fer amb els teus
diners. Ho pot dedicar a alimentar els arsenals de mig món, o pot dedicar-ho
a finançar projectes de desenvolupament sostenible i de promoció de la pau
i els drets humans. Tu tries, banca armada o banca per la pau?
De la Banca Armada a la Banca Ètica:
Deu claus per a passar-se a les finances ètiques
Autors: Jordi Calvo i Eduardo Aragón
Editorial: Icaria Editorial
Llengua: valencià i castellà
De la Banca Armada a la Banca Ètica: Deu claus per a passar-se a les finances ètiques és una publicació que pretén contribuir a la mobilització social
contra les pràctiques financeres que alimenten la indústria de la guerra.
Com a persones consumidores, tenim un gran poder de transformació so42
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cial. Per això, aquestes línies ofereixen alternatives
amb la finalitat de promoure canvis en els hàbits de
consum de serveis bancaris i financers, tant en el pla
individual com en el col·lectiu.
Aquest nou llibre divulgatiu s’emmarca en el projecte “Per uneixes institucions lliures de Banca Armada:
aprofundint en la sensibilització i la incidència política
a la Comunitat Valenciana” finançat per la Conselleria
de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica de la Generalitat Valenciana, gestionat
per la Fundació Novessendes i Setem Comunitat Valenciana, en col·laboració amb el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, entitat
encarregada de l’elaboració dels seus continguts.

INFOGRAFIES
■■ Custodiar la fortalesa.

El paper de Frontex en la militarització i securitització dels fluxos migratoris a la Unió Europea. (publicada amb el Transnational Institute i Stop Wapenhandel el novembre de 2019)
■■ El negoci de construir murs (publicada amb el Transnational Institute i Stop
Wapenhandel el novembre de 2019)
■■ Què és el Fons Europeu de Defensa? (publicada amb l’ENAAT el maig de 2019)
■■ Els 30 països amb la major despesa militar el 2018 (publicada l’abril de 2019)
■■ Els 15 majors exportadors/importadors d’armament i els deus principals
clients/proveïdors (publicada l’abril de 2019)
■■ Els 30 països amb la major despesa militar el 2017 (publicada l’abril de 2019)
■■ Banco Santander: Finançament a empreses d’armes 2013-2018 (publicada
l’abril de 2019)
■■ CaixaBank: Finançament a empreses d’armes 2013-2018 (publicada l’abril
de 2019)
■■ Banc Sabadell: Finançament a empreses d’armes 2013-2018 (publicada
el març de 2019)
■■ Bankia: Finançament a empreses d’armes 2013-2018 (publicada l’abril de
2019)
■■ L’armament de la Banca Armada espanyola (publicada l’abril de 2019)
■■ BBVA: Finançament a empreses d’armes 2013-2018 (publicada l’abril de
2019)
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6. CONFÈRENCIES, XERRADES I TALLERS

El Centre Delàs, en la seva vocació de sensibilització i conscienciació, organitza jornades, conferències, xerrades i tallers, amb un total de 40 actes
organitzats l’any 2019, sempre que sigui possible en col·laboració amb altres
organitzacions de la societat civil a Catalunya i arreu.
Presentació de l’informe 41 del Centre Delàs “Aculturació i
purplewashing a l’exèrcit espanyol. Un estudi sobre les dones
símbol” a les membre de la campanya Desmilitaritzem l’Educació
Dia i hora: dimarts 17 de desembre de 2019 a les 18:30 hores
Lloc: reunió de la campanya Desmilitarizem l’Educació a la seu de LaFede.
cat (carrer Tàpies 1-3, Barcelona)
Roda de premsa “Made in Spain, bombardejat al Iemen. Abordar la
responsabilitat dels exportadors d’armes. El cas de l’Estat espanyol”
Dia i hora: dimarts 17 de desembre de 2019 a les 11:30h
Lloc: Seu de LaFede.cat (carrer Tàpies, 1-3 08001 Barcelona)
Organitzen: Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Amb la col·laboració de: European Center for Constitutional and Human
Rights (ECCHR) i Mwatana for Human Rights
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD)
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Roda de Premsa “Produït a Europa, bombardejat al Iemen. Com el
Tribunal Penal Internacional podria abordar la responsabilitat dels
exportadors d’armes i els actors governamentals”
Dia i hora: dijous 12 desembre 2019 a les 10:00 hores
Lloc: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Gent 10, 2511 CL Den
Haag (La Haia)

“La guerra comença al teu caixer ¿Com passar de la Banca Armada
a la Banca Ètica?”, presentació a Donostia dels últims llibres de la
campanya Banca Armada
Workshop sobre Defensa i Seguretat al Parlament Europeu
“Una resposta a les amenaces a la seguretat de la Unió Europea
basada en la pau i els drets”
Dia i hora: 3 de desembre de 2019 de 09.00 a 13.00 hores
Lloc: Parlament Europeu, Sala PHS 1C51, Brussel·les
Organitzen: el Centre Delàs d’Estudis per la Pau i la European Network
Against Arms Trade (ENAAT)
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD), Diputació de Barcelona y Ajuntament de Barcelona
Acull l’acte al Parlament Europeu: Grup Parlamentari Esquerra Unitària
Europea / Esquerra Verda Nòrdica GUE/NGL
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Cinefòrum amb el documental “Els fils del tauler”
Dia i hora: divendres 22 de novembre a les 18:00
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca Central de Terrassa
(Passeig de les lletres, 1 Terrassa)
Organitzen: la Fundació Finances Ètiques i el Centre
Delàs d’Estudis
per la Pau
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)

Presentació del llibre “Dinero y militarismo. Del franquismo a la democracia (1939-2018)” de Pere Ortega
Día y hora: jueves 21 de noviembre de 2019 a las 19.00 horas
Lugar: Casa del Libro (Avd. Libertad, 12 Donostia)
Organizan: Bake-Ekintza Antimilitarista y Centro Delàs de Estudios por la Paz
El llibre també es va presentar a diferents municipis i ciutats d’arreu de l’estat durant l’any 2019:
■■ 22/11/2019. Presentación del libro “Dinero y militarismo. Del franquismo
a la democracia (1939-2018)” de Pere Ortega a Vitoria
■■ 26/11/2019. Debat i presentació del llibre “Dinero y militarismo.
Del franquismo a la democracia (1939-2018)”, amb Pere Ortega,
Tica Font, Joaquim Lleixà i Anna Monjo a Barcelona
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Conferència “L’arribada dels Robots Assassins” amb Mary Wareham
i presentació de l’informe “Noves armes contra l’ètica i les
persones”
Dia i hora: dimecres 20 de novembre de 2019 entre les 19.00 i les 20.45 hores
Lloc: Casa de Cultura de Sant Cugat (carrer de Castellví, 8, 08173 Sant
Cugat del Vallès, Barcelona)
Organitza: Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Col·labora: Campaign to Stop Killer Robots
Amb el suport de: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Taula Rodona i presentació de l’informe:
“Violència, seguretat i construcció de pau a les
ciutats”
Dia i hora: dimecres 13 de novembre de 2019 a les
19:00 hores
Lloc: Seu de LaFede.cat (carrer Tàpies, 1-3, 08001
Barcelona)
Organitza: Centre Delàs d’Estudis per la Pau i
Universitat Internacional de la Pau
Amb el suport de: Diputació de Barcelona

Presentacions del llibre “De la Banca Armada a la Banca Ètica. Deu
claus per a passar-se a les finançes ètiques”
Dia i hora: dimecres 13 de novembre de 17.30 a 19.00 hores
Lloc: Ca Revolta (Carrer de Santa Teresa, 10, 46001 València, Valencia)
Organitzen: Setem CV, Novessendes Fundació i Centre Delàs d’Estudis
per la Pau
Amb el suport de: Generalitat Valenciana
El llibre també es va presentar a diferents municipis i ciutats d’arreu
de l’estat durant l’any 2019:
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■■ 04/12/2019. “La guerra empieza en tu cajero ¿Cómo pasar de la Banca

Armada a la Banca Ética?” Presentació dels últims llibres de la campanya Banca Armada, amb Jordi Calvo i Peru Sasia a Donostia
Xerrada-debat “Drons armats. Noves armes i
formes de fer la guerra”
Dia i hora: dimecres 30 d’octubre de 2019 a les
19:00 hores
Lloc: Cal Temerari (Carrer de Sant Esteve, 8-12,
08173 Sant Cugat del Vallès)
Organitzen: Centre Delàs d’Estudis per la Pau i Cal
Temerari
Amb el suport de: Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès
“Fronteres: permeabilitat per les armes i els capitals; murs per a les
persones” Curs d’Estiu de la Universitat Internacional de la Pau
Quan: del dijous 4 al dimecres 10 de juliol de 2019
On: Centre Borja de Sant Cugat del Vallès (Carrer de Llaceres, 30, 08173
Sant Cugat del Vallès, Barcelona)
Com arribar: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, parada Sant
Cugat del Vallès. Per arribar al Centre Borja des de l’estació de FGC de
Sant Cugat podeu agafar el bus L8 (consulta horaris) des de la mateixa
estació o també es pot arribar caminant (aprox. 15 minuts)
Organitza: Universitat Internacional de la Pau amb la col·laboració del
Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Amb el suport de: Ajuntament de Sant Cugat i l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
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Diàleg sobre Pau i Seguretat “La vulneració dels drets de les menors
no acompanyades a Barcelona”
Dia i hora: dimarts 11 de juny de 2019 de 19h a 21h
Lloc: Espai Contrabandos (C/ Junta de Comerç, 20, Barcelona)
Organitzen: Universitat Internacional de la Pau i Centre Delàs d’Estudis
per la Pau
Amb el suport de: Diputació de Barcelona

Presentació de la XXXIV edició del Curs d’Estiu de la Universitat
Intl. de la Pau: “Fronteres:Permeabilitat per les armes i els capitals.
Murs per a les persones”
Dia i hora: dimecres 5 de juny de 2019
Lloc: Casa de Cultura de Sant Cugat
Organitza: Universitat Internacional de la Pau
Col·labora: Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Amb el suport de: Ajuntament de Sant Cugat i Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
Xerrada-debat “Drons armats. Noves armes i formes
de fer la guerra”
Dia i hora: dilluns 3 de juny de 2019 a les 19:00 hores
Lloc: Cal Temerari (Carrer de Sant Esteve, 8-12, 08173 Sant Cugat
del Vallès)
Organitzen: Centre Delàs d’Estudis per la Pau i Cal Temerari
Amb el suport de: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
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Cicle de Xerrades-debat “Militarització global de les fronteres i la
securitització de la immigració” amb la projecció del documental
‘Colis suspect’
Xerrades:
■■ 24/05/2019 (Molins de Rei) Amb la co-productora del documental, Marta Hernández, i el president del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Pere
Ortega.
■■ 14/06/2019 (Sant Cugat del Vallès) Amb la codirectora del documental,
Sofia Català, la co-productora del documental, Marta Hernández, i el
coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Jordi Calvo.
■■ 22/06/2019 (Badalona) Amb la co-productora del documental, Marta Hernández, i el membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Xavi
Mojal.
Diàleg sobre Pau i Seguretat “Relats sobre la Postveritat”
Rosa Mª Calaf i Xavier Artigas - Cerdanyola del Vallès
Dia i hora: dimarts 30 d’abril de 2019 a les 18:30 hores
Lloc: Biblioteca Central de Cerdanyola (Plaça d’Enric Granados, 1 08290
Cerdanyola del Vallès)
Organitza: Universitat Internacional per la Pau I Centre Delàs d’Estudis per
la Pau
Conferència “Reducir el gasto militar para
construir la paz: Reflexión desde la resistencia
civil”
Dia i hora: dilluns 29 abril 2019 a les 16:00 hores
Lloc: Saló d’actes “Francisco A. Muñoz”, Centre de
Documentació Científica de Granada (c / Rector
López Argueta s / n, Granada)
Organitza: Centre Delàs d’Estudis per la Pau i
Institut Universitari de la Pau i els Conflictes
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Xerrada “Gènere i polítiques de la inseguretat.
Una mirada feminista als impactes de la
militarització d’Occident”
Dia i hora: Dissabte 27 d’abril de 2019 a les 12:00
hores
Lloc: Plaça de les Dones de Molins de Rei
Organitzen: Espai Autogestionat Mallolis i Centre
Delàs d’Estudis per la Pau

Acte de la campanya Stop Killer Robots
amb la Premi Nobel de la Pau Jody Williams
Dia i hora: divendres 12 d’abril de 2019 a les 16:30 hores
Lloc: Sala d’Actes del Rectorat - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Organitza: Campanya Stop Killer Robots Espanya
Taula rodona i seminari “Violència a les portes d’Europa.
Militarització, murs i el negoci de les fronteres europees”
Dia i hora: dijous 28 de març de 2019 a les 18:00 hores
Lloc: Sala polivalent de l’Espai Avinyó (Carrer Avinyó, 52, Barcelona)
Organitza: Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de
Barcelona
Cicle de Debats-Presentacions “Seguretat i convivència a les ciutats”
Debats:
■■ 02/05/2019 (Barcelona) Desigualtats a les ciutats amb Carme Borrell, doctora en salut pública i gerent de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona; Ricard Gomà, Doctor en Ciència Política i de l’Administració,
professor titular al Departament de Ciència Política i Dret Públic de la
UAB; i Salvador Busquets, expert en desigualtats i director de Càritas
Barcelona.
■■ 03/04/2019 (Barcelona), Violències i construcció de pau a les ciutats amb Tica Font, experta en seguretat i membre del Centre Delàs, i
Amadeu Recasens, Comissionat de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona.
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Xerrada “Desmuntant el discurs del terror. Com impacten els
discursos de la por i les polítiques antiterroristes en la nostra
societat”
Dia i hora: diumenge 17 de març de 2019 a les 11:30 hores
Lloc: Plaça d’en Coll de Sant Cugat del Vallès
Organitzen: Centre Delàs d’Estudis per la Pau, La Xesca i La Chunga
Amb el suport de: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Taula rodona “Impunitat a les fronteres i drets de les persones
migrants”
Data i hora: dilluns 25 de febrer a les 19:00h.
Lloc: Sala de conferències (3a planta) del Centre Cívic Pati Llimona Carrer Regomir, 3, Barcelona
Organitza: Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Coorganitza: Fotomovimiento, Entrepobles, Transnational Migrant
Platform-Europe, Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, Sindicato
Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, Tanquem els CIES
de Barcelona, Novact, Stop Mare Mortum, Equis - MGF, Transnational
Institute, Institut de Drets Humans de Catalunya.
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona.
Conferència “Europa i Món Àrab front el gihadisme” i presentació del
llibre del Centre Delàs “És una guerra? Gihadisme i terrorisme”
Conferències:
■■ Conferència “Europa i Món Àrab front al gihadisme”. Amb: Gema Martín
Muñoz, Professora de Sociologia del Món Àrab i Islàmic de la Universidad Autónoma de Madrid; i Pere Vilanova, catedràtic de Ciència Política
de la UB i expert en conflictes
■■ Presentació del llibre “És una guerra? Gihadisme i terrorisme”. Amb: Joaquim Lleixà, profesror emèrit de ciència política de la UB i coordinador
de la publicació. I amb la participació dels autors de la publicació.
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Dia i hora: dimecres 27 de febrer de 2019 de les 18:30 a les 20:30 hores
Lloc: Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès (carrer de Castellví, 8)
Organitza: Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Amb el suport de: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Debat/Presentació del llibre”Polítiques de seguretat per a la pau”:
És possible una altra gestió de la seguretat? amb Arcadi Oliveres,
Sonia Andolz i Jordi Calvo.
Data i hora: dimecres 30 de gener de 2019 de les 18:30 a les 20:30 hores
Lloc: Espai Contrabandos (Carrer de la Junta de Comerç 20, Barcelona)
Organitzen: Centre Delàs d’Estudis per la Pau i Universitat Internacional
de la Pau
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
i Diputació de Barcelona
El llibre també es va presentar a diferents municipis i ciutats d’arreu de l’estat durant l’any 2019:
■■ 06/02/2019: Presentación/Debate “¿Es posible una seguridad pacifista?”
- Jordi Calvo – a Bilbao
■■ 07/02/2019: Presentación y debate: Otra seguridad es posible - Arcadi
Oliveres y Jordi Calvo a Donosti
■■ 28/05/2019: Presentació del llibre “Polítiques de seguretat per la pau”
- Jordi Calvo i Olivia Viader a Sant Cugat del Vallès
Projecció del Documental “Guerra hemen asten da”
(“La guerra comença aquí”)
Presenten el director Joseba Sanz i Luis Arbide (Ongi Etorri Errefuxiatuak,
ATTAC...)
Dia i hora: Dimarts 29 de gener a les 19:00
Lloc: Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia (Urdaneta Kalea, 9, 20006
Donostia). Centre Delàs, Ongi etorri Errefuxiatuak, Bake-ekintza
Antimilitarista
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Presentacions del llibre “Economia (de guerra)” de Pere Ortega
Dia i hora: Dijous 10 de gener a les 19h
Lloc: Col·lègi Major Rector Peset, Sala La Muralla (Plaça del Forn de Sant
nicolau 4, València)
El llibre també es va presentar a diferents municipis i ciutats d’arreu de l’estat durant l’any 2019:
■■ 15/01/2019: Presentació llibre “Economia (de guerra)” de Pere Ortega
a Reus
■■ 24/01/2019: Presentació llibre “Economia (de guerra)” de Pere Ortega
a Girona
■■ 30/01/2019. Xerrada “La guerra comença aquí” i presentació del llibre
“Economia (de guerra)” de Pere Ortega a Lleida
Ponències de les investigadores del Centre Delàs en altres conferències organitzades per la societat civil i els moviments socials
En total, al llarg del 2019, les membres investigadores del Centre Delàs han
participat de 48 conferències i xerrades sobre pau i desarmament, organitzades per altres organitzacions de la societat civil.
■■ 24/01/2019. Converses sobre la guerra: “El negoci de la venda d’armes a

l’Aràbia Saudita”, Barcelona, per Tica Font
■■ 24/01/2019. Xerrada i diàleg - El temps i la memòria a l’obra de Proust,

per Josep M. Pinto
■■ 30/01/2019. Conferencia “Banca Armada ¿Cómo se financia la guerra?”,

per Mónica Vega i Xavi Mojal, Vitoria
■■ 31/01/2019. Conferència amb Pere Ortega - Aixecant murs: polítiques de

la por - Sant Feliu de Llobregat
■■ 19/02/2019. Conferència “De la economía de guerra a la seguridad centrada en la paz”, per Ana Barrero, Pere Ortega, Eduardo Melero i Susana
Fernández, Madrid
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Presentació de la campanya Stop Killer Robots amb Pere
Brunet - Madrid
■■ 14/03/2019. Roda de Premsa de la campanya Desmilitaritzem l’Educació
■■ 14/03/2019. Charla “La banca o la vida” amb Maria de Lluc Bagur - Bilbao
■■ 18/03/2019. “Gender in violent conflicts: different implications of war
and conflict” amb Nora Miralles, Barcelona
■■ 11/03/2019.

■■ 21-23/03/2019. Trobada global de la campanya internacional Stop Killer

Robots, Berlín
■■ 23/03/2019. II Congrés d’Educació per la Pau - Tica Font, Arcadi Oliveres,

Edgard Vega i Sofia Herrero - La Vall d’Uixò
■■ 29/03/2019. Jornada Paz y Violencia, amb Pere Ortega y Tica Font - Toro

(Zamora)
■■ 30/03/2019. Coloquio “Alternativas a la violencia, cómo construir la paz”

amb Tica Font i Pere Ortega - Zamora
Asia-Europe People’s Forum (AEPF) Peace And Security
Thematic Circle amb Jordi Calvo - Nepal
■■ 08/04/2019. Taula Rodona “Algunes propostes d’alternatives per superar el capitalisme” amb Tica Font - Sant Boi
■■ 15/04/2019. Seminari Seguretat i ordre a les ciutats al Màster Desenvolupament Urbà i territorial amb Tica Font, Barcelona
■■ 29/04/2019. Roda de Premsa del International Peace Bureau en motiu del
Dia Global d’Acció sobre la Despesa Militar (GDAMS) - Barcelona  
■■ 12/04/2019. International Conference: Move the Nuclear Weapons Money, Basel
■■ 04/04/2019.
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■■ 15/04/2019. International Rebellion Day, Barcelona

“Dejadnos en Paz: Menos gasto militar y más inversión
social” conferencia “Objeción Fiscal al Gasto Militar” amb Tica Font i Pere
Ortega, Xixón
■■ 10/05/2019. Seminari “El canvi climàtic des de la securitització” amb
Tica Font, Barcelona
■■ 10/05/2019. Obra teatral “Mili KK” i col·loqui post funció amb Tica Font i
Pere Ortega, Barcelona
■■ 16/05/2019. COARM NGO conference “Tendencias en el control de exportaciones de armas en la UE y el conflicto en Yemen”, Bruselas
■■ 23/05/2019. Workshop “Blurring boundaries? Re-articulations of anti/
feminism in the context of right wing mobilizations in Europe” amb
Nora Miralles, Marburg
■■ 31/05/2019. Trobada anual de la Red Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT), Barcelona
■■ 06/06/2019. Presentació del llibre de Luis Gonzalo Segura “En la guarida
de la bestia” amb Luis Gonzalo Segura, Pere Ortega, María Freixanet i
Carlos Enrique Bayo, Barcelona
■■ 04/05/2019.
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■■ 14/06/2019. Conferència “Tensions entre ciutat i perifèria. El perill dels

populismes” amb Tica Font, Benicarló 

■■ 19/06/2019. Jornades «Circ i Refugi» en motiu del Dia Internacional de les

Persones Refugiades
■■ 20/06/2019. Celebració del Dia Mundial del Refugi a Sant Cugat del Vallès

amb el Cinefòrum “Commander Arian”, amb Maria de Lluc Bagur, Sant
Cugat del Vallès
■■ 06/09/2019. “Levantando muros: políticas del miedo y la securtización
en la Unión Europea” amb Ainhoa Ruiz Benedicto, Albacete
■■ 06/09/2019. “Securitización humanitaria: Usos y abusos de la ayuda
internacional al servicio del control y las prácticas securitarias” amb
Alejandro Pozo, Albacete
■■ 21/09/2019. “Defensa, Seguretat i Protecció”, Debat Constituent amb
Pere Ortega, Girona
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■■ 21/09/2019. “Transformaciones de la injusticia a la justicia global”, Pa-

nel Discussion en el IPB Youth Conference amb Chloe Meulewaeter, Berlin

■■ 22/09/2019. “¿Cómo transformamos nuestras sociedades?” Panel Dis-

cussion en el IPB Youth Conference - Jordi Calvo - Berlin
Workshop sobre “Reptes d’una Política de Seguretat Comuna a Euràsia”

■■ 23/09/2019.

“La violència, un lastre per a la vida a l’Amèrica Llatina”,
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana amb Tica Font, Mataró
■■ 17/10/2019. Conferencia “Desarme Nuclear: Creando un mundo libre de
armas nucleares”
■■ 23/09/2019.
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■■ 18-20/10/2019. Board y Council Meeting del International Peace Bureau

(IPB)
■■ 20/10/2019. Conferencia “Seguridad en el siglo XXI: retos y soluciones”,

Londres
Conferència “L’educació financera des d’una perspectiva
en valors humans i ètics” dins les Jornades sobre Responsabilitat Social
i Economia del Bé Comú en Entitats Financeres amb Jordi Calvo, València

■■ 24/10/2019.

“Seguretat humana i construcció comunitària” amb Tica
Font, Barcelona
■■ 08/11/2019. Cinefòrum “Els fils del tauler”, Sant Feliu
■■ 21/11/2019. Taula Rodona “Conflictes socials i polítics, intermediació i
cultura de pau” en el marc del Festival de Cinema i DDHH de Barcelona
amb Tica Font, Barcelona
■■ 26/11/2019. Mesa Redonda en el marco del Workshop “La Jurisdicción
Especial para la Paz en Colombia” amb Pere Ortega, Barcelona
■■ 28/11/2019. Conferència internacional: La impunitat corporativa en
contextos d’ocupació i conflicte, Barcelona
■■ 28-29/11/2019. Jornadas de AIPAZ 2019: Afrontar la cultura del miedo
a través de la cultura de paz, Granada
■■ 29/11/2019. Cinefòrum i debat “Armament nuclear. Situació actual. Tractats i polítiques” amb projecció del documental “El principi del fi de les
armes nuclears” amb Xavier Bohigas, Barcelona
■■ 03/12/2019. Presentación del libro “Ez dugu nahi. Intsumisioaren aho
tsak Euskal Herrian” y charla con la autora Edurne Elizondo en el 30 aniversario de la campaña de Insumisión, Edurne Elizondo, Donostia
■■ 07/11/2019.
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7. CURSOS I FORMACIÓ

XXXIV edició dels Curs d’Estiu de la Universitat Internacional de la Pau
“Fronteres: permeabilitat per les armes i els capitals, murs per a les persones” és el títol que recull l’agumentari i reflexions que va abordar el Curs en
aquesta XXXIV edició que va tenir lloc a Sant Cugat del Vallès entre el 4 i el
10 de juliol i va comptar amb expertes d’arreu per parlar sobre els diferents
impactes de les fronteres i els murs al món.
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8. JORNADES

Jornades 2019 “Geopolítica de les armes: Eines i casos de denúncia
des de la societat civil”

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, amb la col·laboració de la Universitat
Internacional per la Pau, l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i
l’Escola de Cultura de Pau, va organitzar les Jornades “Geopolítica de les
armes: eines i casos de denúncia des de la societat civil” que van tenir lloc
el dijous 30 de maig de 17:00 a 20:30h al Palau de la Virreina de Barcelona.
Quin és l’impacte del comerç d’armes en la situació de seguretat dels països
receptors? Com afecten als drets humans dels països importadors? Quines
responsabilitats tenen els països exportadors de la Unió Europea? En aquestes jornades vam analitzar la geopolítica de les armes al món actual, així com
la legislació vigent i les eines de denúncia que es poden desenvolupar des
d’iniciatives de la societat civil. També vam aprofundir en casos de denúncies
dutes a terme a governs per les seves exportacions d’armes, els principals
reptes que van afrontar, i els seus èxits, i les eines que pot tenir la societat
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civil i la seva importància per tal d’avançar cap a una rendició de comptes
efectiva i un món més desarmat.
Les jornades van comptar amb reconeguts ponents d’entitats de prestigi i
referència europea com el European Center for Constitutional and Human
Rights, League of Human Rights, Campaign Against Arms Control (CAAT),
i Rete Italiana per il Disarmo.

Jornades “De la banca armada a la banca ètica:
cap a una coherència de polítiques”
Presentació de l’informe “De la banca armada a la
banca ètica, cap a una coherència de polítiques i una
cultura de pau. El cas de la Generalitat Valenciana”, a
càrrec de la seua autora Audrey Esnault, Centre Delàs
d’Estudis per la Pau.
Taula redona amb Josep Ochoa Monzó (Direcció
General de Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern); David Llistar (Direcció Global de Justícia Global i Cooperació internacional de l’Ajuntament de Barcelona); Neus Fabregas (Regidora de
Cooperació i Participació en l’Ajuntament de València); Jordi Ibáñez (Director
de la Fundació Finances Ètiques).
Dia i hora: 23 de gener de 2019 a les 18h
Lloc: Col·legi Major Rector Peset - Plaça del Forn de Sant Nicolau 4,
València
Organitzen: Fundació Novessendes i SETEM CV amb la col·laboració del
Centre Delàs d’Estudis per la Pau
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9. ASAMBLEA ANUAL

El dissabte 6 de setembre es va celebrar l’Assemblea Anual
i seminari intern de debat estratègic del Centre Delàs 2019
El matí del dissabte 6 de juliol va tenir lloc l’Assemblea Ordinària Anual 2019
i un seminari de debat de reflexió estratègica sobre les línies de treball del
Centre Delàs d’Estudis per la Pau, al Casal Torreblanca de Sant Cugat del
Vallès. Estaven convidades a participar-hi totes les membres col·laboradores
i sòcies del Centre Delàs.
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10. CAMPANYES

NO EU MONEY FOR THE ARMS INDUSTRY
El Centre Delàs participa activament en la
principal campanya de la Xarxa Europea
Contra el Comerç d’Armes (ENAAT en les seves sigles en anglès), que té l’objectiu de mobilitzar l’opinió pública europea i incidir en
els i les representants a l’Europarlament, per
impedir el desplegament de la inversió de 3,5
mil milions d’euros en projectes europeus de recerca en defensa que serà
implementada entre 2021 i 2027. La voluntat de la campanya, el contingut
de la qual es pot consultar en aquest enllaç, pretén visibilitzar la voluntat
majoritària de la població europea de promoure la pau i no alimentar conflictes armats.
Participació del Centre Delàs:
■■ Acollida de la trobada anual de l’ENAAT a Barcelona (31/05/2019).

CAMPANYA INTERNACIONAL PER L’ABOLICIÓ DE LES ARMES
NUCLEARS (ICAN)
La Campanya Internacional per a l’Abolició de
les Armes Nuclears (ICAN), de la qual en participa el Centre Delàs, té per objectiu impulsar
el suport públic i governamental a un tractat
general i verificable que prohibeixi i elimini les
armes nuclears. L’increment dels riscos de
proliferació i ús de les armes nuclears fa que ara sigui més important que
mai una acció global coordinada a favor del desarmament nuclear.
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CAMPANYA STOP KILLER ROBOTS
El Centre Delàs col·labora en la Campanya Stop
“Killer Robots”, una coalició internacional que
treballa des de 2012 per la prohibició preventiva d’armes completament autònomes.
Aquesta campanya s’ha gestionat des del Centre Delàs fins l’any 2018 des d’una
posició de seguiment i difusió interna de les seves activitats. Com que és una
campanya que està desenvolupant majoritàriament la seva activitat (el procés
de debat, reflexió i de proposta de limitació del desenvolupament dels robots
militars en l’àmbit internacional) a les Nacions Unides, l’activitat actual a casa
nostra és d’aprenentatge i construcció de l’argumentari per a fer incidència a
Catalunya i a l’Estat. En aquest sentit, l’any 2019 s’ha impulsat des del Centre
Delàs i les altres entitats membres de la campanya internacional, la secció
espanyola de la campanya, Stop Killer Robots Espanya, amb l’objectiu de fomentar el treball conjunt entre les entitats i d’impulsar les activitats de sensibilització, incidència política i mobilització social envers les armes autònomes.
Participació del Centre Delàs:
■■ Acte

de la campanya Stop Killer Robots amb la Premi Nobel de la Pau
Jody Williams a la UAB (12/04/2019).
■■ Trobada internacional de la campanya Stop Killer Robots a Berlín
(23/03/2019)
■■ Presentació de la campanya Stop Killer Robots a Madrid (11/03/2019).

CAMPANYA GCOMS
El Centre Delàs es consolida com a coordinador d’aquesta campanya internacional, impulsada per l’International
Peace Bureau i participada per més d’un centenar d’entitats presents a tots els continents. La campanya té com
a objectiu la mobilització social i incidència política en
favor de reduir la despesa militar global i el seu redireccionament a inversió social i als Objectius de Desenvolupament Sostenible. La principal novetat d’enguany és que s’ha afegit una
segona acció, Cut Milex, que es duu a terme durant els mesos de tardor i
hivern, amb l’objectiu d’incidir en els debats sobre els pressupostos nacionals en favor d’una retallada de la despesa militar.
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Participació del Centre Delàs:
■■ Roda de Premsa del International Peace Bureau en motiu del Dia Global

d’Acció sobre la Despesa Militar (GDAMS) (29/04/2019).

CAMPANYA BANCA ARMADA
Aquesta continua essent una de les principals campanyes que duu a terme el Centre Delàs, juntament
amb SETEM, RETS, Justícia i Pau i l’Observatori del
Deute en la Globalització (ODG), que promouen aquesta iniciativa de sensibilització i denúncia de les entitats
financeres que participen en indústries mili-tars, mitjançant l’exigència d’un veritable respecte pels drets humans i el medi ambient. Enguany, a més, la campanya ha obtingut el guardó que el Memorial de
Pau Josep i Liesel Vidal, de Reus, entrega a les entitats i accions de construcció de pau cada any. L’objectiu de la campanya és informar i sensibilitzar la
societat per a que exigeixi a les entitats financeres espanyoles que canviïn les
seves polítiques i finalitzin tota relació amb les empreses socialment irresponsables. És així com les accions de les campanyes BBVA sin armas, Banco
Santander sin armes 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:
■■ Intervenció en la Junta d’Accionistes del BBVA (15/03/2019)
■■ Intervenció en la Junta d’Accionistes de Bankia (22/03/2019)
■■ Intervenció en la Junta d’Accionistes de Banc Sabadell (29/03/2019)
■■ Intervenció en la Junta d’Accionistes de Caixabank (09/04/2019)
■■ Intervenció en la Junta d’Accionistes del Santander (16/04/2019)
■■ Participació en la Jornada “Circ i refugi” (19/06/2019)
■■ Publicació del llibre “De la Banca Armada a la Banca Ètica. Deu claus per

passar-se a les finances ètiques” (06/11/2019)
del llibre “Guia per a no col·laborar amb el finançament de
les armes” (19/06/2019)
■■ Publicació de l’informe “Banca Armada en España 2019” (21/03/2019)
■■ Publicació de l’informe amb Fundació Novesendes i SETEM Comunitat
Valenciana “De la Banca Armada a la Banca Ètica. Cap a una coherència
■■ Publicació
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de polítiques i una cultura de pau. El cas de la Generalitat Valenciana”
(19/06/2019)
■■ Participació en la Jornada “Circ i refugi” (19/06/2019)
■■ Conferència “Banca Armada ¿Cómo se financia la guerra?” - Mónica
Vega i Xavi Mojal - Vitoria (30/01/2019)
■■ Carta Oberta a la Junta General de Mutua Madrileña (14/05/2019)
■■ Conferència “Banca Armada ¿Cómo se financia la guerra?” - Mónica
Vega i Xavi Mojal - Vitoria (30/01/2019)
■■ Jornades “De la banca armada a la banca ètica: cap a una coherència de
polítiques” - Audrey Esnault (23/01/2019).

CAMPANYA D’OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR
Aquesta campanya és duta a terme, sobretot, pels companys del SIOF (Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal).
La objecció fiscal a la despesa militar és una forma pràctica de mostrar el nostre rebuig a la despesa militar que
hauria de ser destinada a inversió social. L’objecció fiscal
opta pel desarmament, per la resolució pacífica de conflictes i té com a finalitat última aconseguir un món sense guerres on no
tingui sentit l’existència de l’exèrcit.

CAMPANYA DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ
El Centre Delàs continua treballant de forma activa per
aquesta campanya, que compta amb el suport de més de
40 entitats vinculades al foment de la pau i l’educació, i
en la qual es denuncia la presència de l’exèrcit en fires i
salons d’educació, mitjançant recollides de signatures,
difusió a través de les xarxes socials i accions concretes
sobre el terreny. Enguany, la campanya va irrompre de
nou al Saló de l’Ensenyament de Barcelona i es va realitzar, per primera
vegada, una acció similar a la Fira Expojove de València, promoguda també
per membres del Centre Delàs. A banda de les accions puntuals, Desmilitaritzem l’educació treballa per formar una xarxa de centres educatius lliures
d’armes en què es promogui la cultura de pau.
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Participació del Centre Delàs:
■■ Participació

en la Campanya contra el militarisme que es cola en els
llibres de text (març de 2019)
■■ Roda de Premsa: Presentació de la campanya “Desmilitaritzem l’educació” (14 de març de 2019 a la seu de Lafede.cat)
■■ Participació en l’acció de denúncia de la presència de l’exèrcit al Saló de
l’Ensenyament de Barcelona (20 de març de 2019)
■■ Presentació de l’informe del Centre Delàs “Aculturació i purplewashing a l’exèrcit espanyol” a la campanya Desmilitaritzem l’Educació
(17/12/2019)

CAMPANYA STOP INVERSIONS EXPLOSIVES
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la Plataforma
per la Pau de Lloret i SETEM, membres de la Cluster
Munition Coalition, posen en marxa a Espanya la
campanya Stop Inversions Explosives.
L’objectiu de la campanya de prohibir tot tipus de finançament d’aquestes
armes, tant per part de les entitats financeres que operen en territori espanyol, com de les entitats espanyoles amb inversions a l’estranger es va
aconseguir l’aprovació de la Llei 27/2015 de 28 de juliol, que modifica la Llei
33/1998 de prohibició total de mines antipersona i armes d’efecte similar,
prohibeix ara el finançament d’aquestes armes.

CAMPANYA CONTRA EL COMERÇ D’ARMES
El Centre Delàs, com a membre de IANSA, participa
a la campanya contra el comerç des del 2003 quan
va ser iniciada per Amnistia Internacional, Intermón
Oxfam i IANSA. L’objectiu d’aquesta campanya era
aconseguir un acord mundial i jurídicament vinculant que es plasmaria en un Tractat sobre el Comerç d’Armes, que contribueixi a posar fi a les transferències internacionals d’armes convencionals que
puguin ser utilitzades per cometre violacions greus dels drets humans i
agreujar conflictes i situacions de pobresa.
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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.
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11. PREMSA I COMUNICACIÓ

Els investigadors del Centre Delàs d’Estudis per la Pau han fet en l’any 2019
diverses entrevistes per canals internacionals, nacionals, així com regionals de radio i televisió, a mes de importants diaris. Per exemple Agence
France Press, El Punt Avui, La Sexta, Antena 3, RAC1, Russia Today, Público,
La Vanguardia o Radio Uruguay. El total d’entrevistes realitzades en mitjans
ha estat de 51.
Al llarg de l’any 2019, s’han realitzat 25 entrevistes a ràdio, 9 a televisió i
38 publicades a la premsa escrita sobre pau i desarmament per part dels
membres experts del Centre Delàs. En total, els investigadors del Centre
Delàs han fet en l’any 2019 72 entrevistes per canals internacionals, nacionals, així com regionals de radio i televisió, a mes de importants diaris, com
per exemple Agencia EFE, El Punt Avui, Cadena Ser, Diari Ara, eldiario.eses,
TV3, Público o La Vanguardia. D’aquesta manera s’ha afavorit la difusió d’un
argumentari crític i rigorós sobre l’armamentisme i el militarisme als mitjans
de comunicació i entre la ciutadania en general.
Els membres col·laboradors del Centre Delàs també han assessorat diferents
mitjans de comunicació i han realitzat entrevistes amb la premsa escrita per
a l’elaboració d’articles, dossiers i reportatges. Durant el 2019, en total es van
fer més de 260 mencions al Centre Delàs i els seus experts des de diferents
mitjans de comunicació.
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RÀDIO
Entrevistes en ràdios:
■■ Todo Noticias, “Los muros del miedo a la inmigración”, Ainhoa Ruiz, per

RTVE (04/01/2019).
■■ A Primera Hora, Tica Font, per Ràdio Estel (07/01/2019).
■■ La Ventana,

“El 90% de los recursos económicos de la Generalitat son
de bancos que invierten en armas”, Audrey Esnault, per Cadena Ser València (23/01/2019).
■■ El Mirador de l’Actualitat, “El Pròxim Orient 40 anys després de la revolució islamista a l’Iran”, Tica Font, per Ràdio Estel (06/02/2019).
■■ El Magazin de la Veu, “Secció ENS MOVEM: Els drets de les dones i de
les persones LGBT estan sent atacades”, Nora Miralles, per La Veu de
Sant Joan (14/02/2019).
■■ De boca a orella, “Venda i compra d’armes”, Pere Ortega, per Radio 4
(18/02/2019).
■■ El Mirador de l’Actualitat, Tica Font, per Ràdio Estel (20/02/2019).
■■ Futuro Abierto, “Comercio de armas y la posición de España”, Tica Font,
per RNE (03/03/2019).
■■ El Mirador de l’Actualitat, “L’11-M, el govern va difondre la primera ‘fake
new’ a Espanya”, Tica Font, per Ràdio Estel (12/03/2019).
■■ El Mirador de l’Actualitat, “L’OTAN no té sentit amb el model econòmic
desplaçat a l’Àsia”, Tica Font, per Ràdio Estel (09/04/2019).
■■ Pan y rosas y Noticias de paz, Quique Sánchez, per Radio Guiniguada
(30/04/2019).
■■ A Futurs, “La UE ha apostat clarament per militaritzar Europa”, Teresa
de Fortuny, per Ràdio Municipal de Terrassa (09/05/2019).
■■ El Mirador de l’Actualitat, “A Nigèria, el drama de Boko Haram és responsabilitat d’Europa”, Tica Font, per Ràdio Estel (16/05/2019).
■■ ¿Qué pasa?, “Tensión en torno a Irán: ¿puede hacer disparar armamento
nuclear?”, Pere Ortega, per SputnikNews (18/06/2019).
■■ El Mirador de l’Actualitat, “Cal una taula de diàleg entre els països del
Golf Pèrsic”, Tica Font, per Ràdio Estel (18/06/2019).
■■ Catalunya Migdia, “Els mateixos vaixells que transporten les nostres
camises transporten armes”, per Catalunya Ràdio (24/06/2019).
■■ El Mirador de l’Actualitat, “S’ha avançat en el reconeixement de la dignitat de tothom”, Tica Font, per Ràdio Estel (04/07/2019).
■■ El Mirador de l’Actualitat, “A Israel, un dels diversos binomis és entre
religiós i laic”, Tica Font, per Ràdio Estel (27/09/2019).
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■■ Política, economía y opinión, “La campanya Banca Armada arriba al País

Valencià”, per Ràdio Klara (31/10/19).
■■ Notícies, “Quinze murs més a Europa 30 anys després de la caiguda del

de Berlín”, per CCMA (05/11/19).
■■ Notícies, “L’Europa “fortificada””, Ainhoa Ruiz, per À Punt (07/11/19).
■■ Catalunya Migdia, “Aixecar murs a Europa és un sector en creixement”,

Ainhoa Ruiz, per Catalunya Radio (09/11/19).
■■ Ràdio València, “Sagunt se moviliza contra la llegada a su puerto
de un barco cargado de armas”, David Montesinos, per Cadena SER
(09/12/2019).
■■ Internacional, “La crisi de l’OTAN comença amb la caiguda del Mur de
Berlín”, Tica Font, per Ràdio Estel (09/12/19).
■■ El Mirador de l’Actualitat, “Si els governs no actuen pel clima, hi haurà
importants revoltes”, Tica Font, per Ràdio Estel (18/12/19).

TV
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha fet en l’any 2019 diverses entrevistes a canals internacionals, nacionals, així com regionals. Per exemple, BTV,
TV3 o La Sexta. El total d’entrevistes realitzades en mitjans audiovisuals ha
estat de 9.
Entrevistes en TVs:
■■ Jugada

Crítica, “Tica Font analiza el impacto del resurgimiento de la
derecha en la UE”, Tica Font, per Telesur (31/01/2019).
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■■ Fort Apache,

“Golpe por petróleo en Venezuela”, Tica Font, per Hispan
TV (10/02/2019).
■■ 360 grados, “La cara B del ejército español”, Pere Ortega, per ETB
(11/02/2019).
■■ Fort Apache, “El genocidio oculto en México”, Tica Font, per HispanTV
(16/03/2019).
■■ Jugada Critica, “India y China, países con gran futuro económico”, Pere
Ortega, per Telesur (06/09/2019).
■■ TN Migdia i Vespre, Ainhoa Ruiz, per TV3 (05/11/19).

■■
■■ FAQS (Preguntes Freqüents), “Pere Ortega i la connexió entre la despesa

militar i la crisi climàtica”, Pere Ortega, per TV3 (07/12/19).

■■ Internacional,

“Какие проблемы вскрылись на глобальном форуме
по вопросам беженцев”, Ainhoa Ruiz, per NTV (17/12/19).
■■ Aràbia Saudita, “Guerra del Iemen: denuncien Espanya a la Haia per venda d’armes a l’Aràbia Saudita”, Jordi Calvo, per 324 (23/12/19).
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PREMSA ESCRITA
Las entrevistes amb el Centre Delàs d’Estudis per la Pau han aparegut en
diversos mitjans de premsa escrita. Entre ells cal destacar El Público, La
Vanguardia, Eldiario.es, Diari ARA, La Directa, entre altres. Durant l’any 2019
el Centre Delàs ha concedit 38 entrevistes.
■■ Entrevistas, “Políticamente, no es lo mismo llevar los cadáveres de 20

soldados que los de 20 trabajadores de una empresa de seguridad”,
Ainhoa Ruiz, per La Marea (02/01/2019).
■■ Militarismo, Centro Delàs: “Las instituciones públicas quieren impulsar el culto al militarismo”, Edgard Vega i Quique Sánchez, per El Salto
(16/01/2019).
■■ Portada (España): «El gasto militar real duplica el de los presupuestos
de Defensa», Pere Ortega, per Rebelion.org (19/01/2019).
■■ Entrevistas, Entrevista a Pere Ortega: “El gasto militar real duplica el
de los presupuestos de Defensa”, Pere Ortega, per ContraInformación
(19/01/2019).
■■ Libros, Pere Ortega: “El gasto militar real duplica el de los presupuestos
de Defensa”, Pere Ortega, per Resumen Latinoamericano (19/01/2019).
■■ Militarismo, “El 90% dels recursos de la Generalitat els gestionen bancs
que invertixen en armes”, Audrey Esnault, per El Salto (23/01/2019).
■■ Portada (España), «La mayor parte del armamento no podría fabricarse sin financiación de los bancos», Audrey Esnault, per Rebelion.org
(30/01/2019).
■■ Drets, Blanca Camps-Febrer, Per elCugatenc (01/02/2019).
■■ Internacional, “Ens enfrontem al perill d’una guerra nuclear en sòl europeu”, Pere Ortega, per Diari Ara (16/02/2019).
■■ A Fons, “Braços oberts, ports tancats”, Ainhoa Ruiz, per La Directa
(20/02/2019).
■■ A Fons, “Les fronteres d’Europa s’allunyen d’Europa”, Ainhoa Ruiz, per
La Directa (20/02/2019).
■■ Societat, “La seguretat no és protegir fronteres sinó garantir una vida
digna”, Pere Ortega, per El Punt Avui (26/02/2019).
■■ Industria Armamentística, “BBVA destina cerca de 2.700 millones
de euros a la industria armamentística”, Jordi Calvo, per El Salto
(15/03/2019).
■■ Entrevistas, “Las grandes corporaciones ya no necesitan provocar golpes de estado”, Tica Font, per El Estado (28/03/2019).
■■ Entrevistas, “Occidente ganó Guerra Fría, y sus lemas son “demo74
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cracia con dos partidos” y “mercado libre”, Tica Font, per El Estado
(01/04/2019).
■■ El col·legi en el territori, “Economia de la Defensa i Economia de la Pau”,
Jordi Calvo, per L’Informatiu de l’Economista CE (01/04/2019).
■■ Desalambre, “El gasto militar mundial crece un 2,6% empujado por
EEUU y China: Es una nueva carrera armamentista”, Jordi Calvo, per eldiario.es (02/05/2019).
■■ Portada, “Polítiques de seguretat: murs i controls com excusa per afavorir el concepte d’home blanc i heterosexual”, Ainhoa Ruiz i Nora Miralles, per La Platja (31/05/2019).
■■ Europa, “Estibadors italians frenen l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita”, Jordi Calvo, per Diari Ara (01/06/2019).
■■ Artículos, “Koldobi Velasco, destacada activista antimilitarista en Canarias interviene en la Junta General de Accionistas de la empresa Indraper”, per El Digital de Canarias (26/06/2019).
■■ Societat, “Diem que som defensors dels drets humans, i no és el que
estem exercint”, Ainhoa Ruiz, per Tot Sant Cugat (13/07/2019).
■■ Investigació, “Caixabank y Banc Sabadell financian al gran fabricante de
bombas español”, Jordi Calvo, per El Crític (05/09/2019).
■■ Portada, “L’última estocada judicial del ‘tot és ETA”, Nora Miralles, per
El Temps (14/09/2019).
■■ Societat, “¿Vivimos en el momento más pacífico de la Historia?”, Alejandro Pozo, per Diari Nius (20/09/2019).
■■ Diners a contrallum, “Què és i com funciona l’activisme accionarial”, per
El Crític (08/10/19).
■■ Internacional, “El gran negocio de los nuevos muros que proliferan en
Europa”, Ainhoa Ruiz, per La Vanguardia (05/11/19).
■■ Internacional, “Construir murs, un negoci en alça a Europa”, Ainhoa Ruiz,
per Diari Ara (08/11/19).
■■ Internacional, “El lucratiu negoci de la por”, Ainhoa Ruiz, per El Periódico
(10/11/19).
■■ Justícia Global, “De l’Aràbia Saudita a Colòmbia: així fan negoci les empreses espanyoles”, Jordi Calvo, per El Crític (25/11/19).
■■ Economia, “Si surts a manifestar-te però el teu banc utilitza els teus
estalvis en la direcció contrària, no estàs en el bon camí”, Edu Aragón,
per La Veu (25/11/19).
■■ Internacional, “Avions espia: la nova màquina de guerra de l’OTAN”, Pere
Brunet, per Diari Ara (31/11/19).
■■ Fronteras, “El sistema de gestión de fronteras está muy militarizado, es
muy agresivo e inhumano”, Ainhoa Ruiz, per El Faro de Meilla (07/12/19).
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■■ Internacional, “Denuncien Espanya al Tribunal Penal Internacional pels

crims de guerra al Iemen”, Jordi Calvo, per Diari Ara (17/12/19).
■■ Actualidad, “España, ante el tribunal de la Haya por responsabilidades

en la guerra de Yemen”, Jordi Calvo, per Eulixe (19/12/19).
armamentística, “Una demanda en La Haya exige responsabilidades penales a España por la venta de armas a Arabia Saudí”, Jordi
Calvo, per El Salto (19/12/19).
■■ Eguneko Gaiak, “El brazo armado de una Europa impenetrable e insolidaria”, Ainhoa Ruiz, per Gara (23/12/19).
■■ izartea, “Bankuek enpresek baino erantzukizun handiagoa daukateper”,
Jordi Calvo, per Berria (27/12/19).
■■ Industria

ONGS, AGÈNCIES DE NOTÍCIES I ALTRES
A més, el Centre Delàs a fet entrevistes per periodistes freelancers, estudiants i blogs, així com per agències de notícies com EuroEFE.
■■ EuroEFE, “Los muros en Europa 30 años después de la caída del Muro”,

Ainhoa Ruiz, per EFE (05/11/19).
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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
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IANSA
International Action Network on Small Arms

ICAN
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Campaign to Stop Killer Robots

LaFede.Cat
Organitzacions per a la justícia global

INEW
International Network on Explosive Weapons.

GCOMS
Global Campaign on Military Spending
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13. IMPACTE ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Com a resultat de la seva investigació, el nom del Centre Delàs, o el de les
seves col·laboradores, ha estat referit 262 vegades en els mitjans de comunicació, sigui en diaris, en ràdios, en pàgines web de moviments per la pau
o bé en blocs d’informació al llarg de 2019.
APARICIÓ A:
Prensa escrita i digital
Diari Ara
■■ Opinió: Pressupostos sí (03/01/2019)
■■ Internacional: Espanya també s’apunta a la cursa armamentista
(16/02/2019)
■■ Internacional: La revolta global (26/10/19)
Ajuntament de València
■■ Agenda: Colegio Mayor Rector Peset. Presentación del libro de Pere Ortega “Economía (de guerra)” (07/01/2019)
Icària Editorial
■■ Agenda: Presentación del libro Economía (de guerra) (07/01/2019)
Gasteizkoak
■■ Armagintza / Industria militar: Feria de armamentos en pleno centro
de gasteiz (y todos con “eusko label”) (15/01/2019)
Centre Lectura Reus
■■ Agenda: Presentació del llibre Economía (de guerra) de Pere Ortega
(15/01/2019)
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Arainfo
■■ Movimientos: ‘Los hilos del tablero’: un documental sobre el complejo
militar industrial y sus guerras (16/01/2019)
Universitat de València
■■ Agenda: De la banca armada a la banca ética. Hacia una coherencia
de políticas y una cultura de paz. El caso de la Generalitat Valenciana.
Miércoles 23 de enero a las 18h (17/01/19)
Agenda Feminista
■■ Agenda: Bancos, administración y el negocio de la guerra, valencia
(17/01/19)
The New York Times
■■ Europe: Fact Check: Trump’s Tweet on Border Walls in Europe (17/01/19)
CBC News
■■ Longform: Walled world: Lessons from Europe’s border barriers
(18/01/19)
Noviolencia62
■■ Noticias: Un libro, preciso y claro, que facilita la Educación para la Paz.
(18/01/19)
Grupo Antimilitarista Tortuga
■■ Entrevista: Centre Delàs: “Las instituciones públicas quieren impulsar
el culto al militarismo” (20/01/19)
■■ Artículos: Ecofascismo y militarismo (25/01/19)
■■ Noticias: Denuncian el uso de la tecnología de Indra por vulnerar derechos humanos en las fronteras y utilizarse en la guerra de Yemen
(04/07/07)
■■ Noticias: Nou Informe del Centre Delàs: “Violència, seguretat i construcció de pau a les ciutats” (15/10/19)
■■ Noticias: 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” (04/11/19)
■■ Noticias: Informe del Transnational Institute, Stop Wapenhandel y el
Centre Delàs: “El negocio de construir muros” (19/11/19)
■■ Noticias: Operació Chorprecha! de Desmilitaritzem l’Educació a la inauguració d’Expojove València 2019 (27/12/19)
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Eldiario.es
■■ Comunidad Valenciana: Las cajas de Ontinyent, de Ingenieros, Popular
y Abanca, únicas con las que trabaja el Consell que no financian armas
(23/01/19)
■■ Desalambre: Boletín (09/05/19)
■■ Comunitat Valenciana: Reciclar céntimos en balas, una campaña para
remover conciencias y protestar contra la inversión de los grandes bancos en la industria armamentística (26/10/19)
■■ Economía: Criterios laxos y etiquetas de sostenibilidad desvirtuadas
atraen inversiones éticas a empresas contaminantes (22/11/19)
■■ Desalambre: La UE aumenta un 76% las devoluciones de migrantes
mientras sigue sin poner solución a los rescates (02/12/19)
■■ Política: La investigación de eldiario.es sobre las exportaciones de armas españolas llega al tribunal de La Haya (12/12/19)
Libération
■■ Geografies en moviment: L’amour des murs (28/01/19)
TPI News
■■ Noticias: È inutile piangere se in Europa continuiamo a costruire muri
(26/01/19)
Ateneu Santfeliuenc
■■ Agenda: Setmana dels Drets Humans a la Ciutat (29/01/2019)
El Correo
■■ Conferencias: Conferencia titulada ‘Banca Armada. ¿Cómo se financia
la guerra?’ (30/01/19)
Antimilitaristas.org
■■ Artículos: “La mayor parte del armamento no podría fabricarse sin financiación de los bancos” (01/02/19)
Africando
■■ Dossiers, Prensa para Pensar: Informe 36 del centro delàs: “género
y políticas de la inseguridad (04/02/19)
■■ Prensa para pensar: Informe del transnational institute, stop wapenhandel y centre delàs (05/11/19)
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Coordinadora ONGs Solidàries
■■ Actualitat: Gènere i polítiques de la inseguretat (05/02/19)
Coordinadora ONGD Lleida
■■ Notícies: Gènere i polítiques de la inseguretat (11/02/19)
■■ Notícies: Un informe revela que la Banca Armada a l’estat espanyol finança 31 empreses d’armes d’arreu del planeta (28/08/19)
■■ Notícies: El negoci de construir murs (06/11/19)
Empordà
■■ Agenda: Què ens espera al segle de la informació i les dades? (22/02/19)
Pati Llimona
■■ Agenda: 25/2 – Taula rodona “Impunitat a les fronteres i drets de les
persones migrants” (25/02/19).
Ca la Dona
■■ Agenda: Taula rodona ‘Impunitat a les fronteres i Drets de les persones
migrants’ al Pati Llimona. Organitza: Centre Delàs d’Estudis per la Pau
(25/02/19)
elCugatenc
■■ Drets: Gema Martín: “Fem el joc als terroristes quan els reconeixem com
a ‘gihad’ (28/02/19)
■■ Drets: Comença el curs d’estiu d’Unipau dedicat a les fronteres tant
físiques com mentals (05/07/19)
CVONG
■■ Info ONG: Petició d’accions per denunciar les inversions en armes a les
juntes d’accionistes de la Banca Armada (06/03/19)
■■ Agenda: Presentació del llibr Banca Armada (13/11/19)
AFP
■■ Noticias: Escándalo en España por corrupción en una empresa pública

de armamento (09/03/19)
Treinta años después de Berlín los muros están de vuelta
(25/10/19)

■■ Noticias:
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Swissinfo
■■ Notícies: Escándalo en España por corrupción en una empresa pública
de armamento (09/03/19)
La Voz de Asturias
■■ Actualidad: A juicio la extinta empresa pública de armamento Defex
(09/03/19)
La Voz de Galicia
■■ Actualidad: A juicio la extinta empresa pública de armamento Defex
(09/03/19)
El Comercio
■■ México: España: escándalo por corrupción en empresa pública de armamento (09/03/19)
EcoDiario.es
■■ AFP: Escándalo en España por corrupción en empresa pública de armamento (09/03/19)
■■ Sociedad: España dedicó 18.248 millones a gasto militar en 2018, según
un estudio mundial (29/04/19)
El Salto
■■ Industria Armamentista: España se consolida como séptimo país exportador de armas a nivel mundial (12/03/19)
■■ Planeta Desarmado: FEINDEF (2): INSTALAZA, La muerte como negocio
(23/05/19)
■■ Banca: BBVA y Banco Santander financian el 60 % del armamento en
España (26/07/19)
■■ Industria Armamentista: ¿Cuántos miles de proyectiles tiene Bardají en
sus manos? (04/10/19)
■■ Finanzas Éticas: Cómo conseguir que tu banco no invierta en armamento (20/10/19)
■■ Inteligencia Artificial: Cuando los “robots asesinos” dejan de ser ciencia
ficción” (26/11/19)
Tercera Información
■■ Catalunya: La campanya Banca Armada denunciarà a la junta d’accionistes del BBVA la seva col·laboració amb la indústria armamentista
(13/03/19)
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■■ Catalunya: El Banco Santander apoya a decenas de empresas de la in-

dustria armamentista (11/04/19)
■■ Catalunya Redacción: La campaña Banca Armada denuncia la financia-

ción de la industria armamentística por el Santander (11/04/19)
redacción: El gasto militar continúa creciendo en todo el
mundo alcanzando los 1,8 billones de dólares, con un aumento liderado por los EEUU (01/05/19)
■■ Internacional: 30 aniversario del muro de Berlín: el negocio creciente de
los nuevos muros fronterizos europeos (05/11/19)
■■ Actualidad: El presupuesto de Frontex se cuadriplica en los últimos 10
años, con un aumento de más de 47 millones de euros para operaciones
de retorno (29/11/19)
■■ Actualidad: Made in Spain, bombardeado en Yemen (15/12/19)
■■ Actualidad

OMAL
■■ Nota de Prensa: Los beneficios del BBVA están manchados de sangre
(14/03/19)
Nació Digital
■■ Indústria Armamentística: El BBVA és el banc espanyol que més inverteix en armes (15/03/19)
La Plana al dia
■■ Noticias: La Vall d’Uixó: El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó celebra el II
Congrés d’Educació per la Pau el 23 de marzo (15/03/19)
Sputnik Mundo
■■ España: El banco español BBVA financia la industria armamentística con
2.678 millones de euros (15/03/19)
Rebelión.org
■■ Portada/España: La campaña Banca Armada denunciará en la junta de
accionistas del BBVA su colaboración con la industria armamentista
(15/03/19)
■■ Europa: La Unión Europea incrementa su gasto militar y favorece el sector armamentista (10/05/19)
■■ Portada (España): Denuncian el uso de la tecnología de Indra por vulnerar derechos humanos en las fronteras y utilizarse en la guerra de
Yemen (25/06/19)
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■■ Portada (España): El Fondo Europeo de Defensa, un reto para el nuevo

Europarlamento (25/06/19)
BBVA y Banco Santander financian el 60 % del armamento en
España (27/07/19)
■■ Portada/España: (21/09/19)
■■ España: Venta de armas para la guerra y militarización de las fronteras
para las personas desplazadas (29/10/19)
■■ Economía: El negocio de construir muros (15/11/19)
■■ Mundo: Nuevas armas contra la ética y las personas: Drones armados
y drones autónomos (23/11/19)
■■ España: Made in Spain bombardea en Yemen (18/12/19)
■■ Banca:

Kaos en la Red
■■ Portada: El BBVA, líder de la banca armada en el Estado Español un año
más (16/03/19)
■■ Estado español: [Denuncia] CaixaBank apoya a empresas armamentistas (10/04/19)
■■ Estado español: El Banco Santander apoya a decenas de empresas de
la industria armamentista (15/04/19)
■■ Internacional: El gasto militar continúa creciendo en todo el mundo alcanzando los 1,8 billones de dólares, con un aumento liderado por los
EE. UU (30/04/19)
■■ Internacional: El desconcierto de la Unión Europea ante la crisis ecosocial (18/06/19)
■■ DDHH: La Caixa i el Banc Sabadell financen el gran fabricant de bombes
espanyol (03/09/19)
■■ Noticias: «Made in Spain, bombardeado en Yemen» (17/12/19)
■■ Derechos Humanos: Una demanda en La Haya exige responsabilidades
penales a España por la venta de armas a Arabia Saudí (19/12/19)
Llibertat.cat
■■ Portada/Política: El BBVA, líder de la Banca Armada de l’estat espanyol
un any més (16/03/19)
■■ Drets i llibertats: El Centre Delàs d’Estudis per la Pau denuncia al Consell Europeu les exportacions d’armes espanyoles a l’Aràbia Saudita
(17/05/19)
■■ Política: El nou informe del Centre Delàs explora alternatives de pau
i seguretat per fer front a les violències urbanes i la inseguretat a les
ciutats (20/09/19)
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■■ Política:

30 aniversari del mur de Berlín: el negoci creixent dels nous
murs fronterers europeus (05/11/19)
■■ Antimilitarisme: Els drons armats i els drons autònoms: una escalada
de noves armes contra l’ètica i les persones (20/11/19)
■■ Política: El pressupost de Frontex es quadruplica en els últims 10 anys,
amb un augment de més de 47 milions d’euros per a operacions de
retorn (28/11/19)
■■ Drets i llibertats: Rebuig a l’arribada del vaixell saudita Bahri Abha al
Port de Sagunt (05/12/19)
■■ Drets i llibertats: Produït a Europa, bombardejat al Iemen (14/12/12)
Elpais.cr
■■ Economía: El banco español BBVA financia la industria armamentística
con 2.678 millones de euros (18/03/19)
Insumissia
■■ Articulos: España está en guerra en la frontera Sur (20/03/19)
La Plana al Dia
■■ La Vall d’Uixò: La Vall d’Uixó: El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó celebra
el II Congrés d’Educació per la Pau (23/03/19)
■■ La Vall d’Uixò: La Vall d’Uixó: El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó presenta
la V Fira del Llibre del 13 y 14 de abril (05/04/19)
Diario de Castellón
■■ Notícies: El II Congrés d’Educació per la Pau de la Vall promueve la convivencia, solidaridad, el respeto, la integración y la paz (23/03/19)
Ajuntament de Benicarló
■■ Notícies: Benicarló presenta el quart cicle de conferències sobre medi
ambient i canvi climàtic (25/03/2019)
Levante EMV
■■ Benicarló: Benicarló presenta su IV Ciclo de Conferencias del cambio
climático (25/03/19)
■■ Comunitat Valenciana: El Consell subvenciona una campaña contra los
bancos que financian armamento (30/10/19)
■■ Sagunt: El Port no veu problemes al vaixell amb armes “perquè complix
la llei” (05/12/19)
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■■ Horta:

La Fundació Horta Sud entrega el premio Colibrí a Open Arms
(12/12/19)

Zas Madrid
■■ Opinión: Las empresas del IBEX 35, el lado oscuro de los grandes negocios - ¡Zas! Madrid (25/03/19)
Revista Pangea
■■ Notícies: Taula violència a la ciutat (25/03/19)
Vinarós News
■■ Benicarló: Benicarló presenta el quart cicle de conferències sobre medi
ambient i canvi climàtic (26/03/19)
Coordinadora Baladre
■■ Antimilitaristas: El Estado español está en guerra en la frontera Sur
(27/03/19)
■■ Noticias: Fundación Finanzas Éticas denuncia en la Junta General de
Accionistas que Indra suministra tecnología para la guerra en el Yemen
(05/07/19)
La Opinión. El Correo de Zamora
■■ Toro: Dos analistas departirán esta tarde sobre la paz, la violencia y el
desarme (28/03/19)
■■ Toro: Expertos definen la guerra como la “máxima perversión” de los
distintos tipos violencia (29/03/19)
Zamora News
■■ Toro: Jornada “Paz y Violencia” en Toro (28/03/19)
Zamora 24 horas
■■ Actualidad: Tica Font y Pere Ortega, en la charla coloquio del SOCYL
Zamora (28/03/19)
SOCYL
■■ Actualidad: Nuevo Sábado Sociológico en Zamora con el Centro Delàs
de Estudios por la Paz (28/03/19)
CRAJ
■■ Agenda: Taula rodona “Violència a les portes d’Europa” (28/03/19)
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El Día de Zamora
■■ Paz: Jornada “Paz y violencia”, en Toro (29/03/2019)
El Periódico Mediterraneo
■■ Benicarlo: Una conferencia a la luz de las velas (01/04/19)
Universitat Autònoma de Barcelona
■■ Sala de premsa: Jody Williams, premi Nobel de la Pau, pronunciarà una
conferència a la UAB (09/04/19)
■■ Notícies: Forma’t en drets humans i asil (25/10/19)
■■ Documents de recerca: Comercio de armas y conflictos. Análisis de las
exportaciones europeas a países en tensión (25/11/19)
El Món
■■ Societat: Rosa Maria Calaf i Xavier Artigas parlaran sobre la postveritat
en un acte a Cerdanyola (16/04/19)
Ajuntament de Cerdanyola
■■ Actualitat: La periodista Rosa Ma Calaf i el soci de la productora de
cinema Metromuster, Xavier Artigas, conversaran sobre l’era de la postveritat (16/04/19)
La Vanguardia
■■ Gasto Militar: España dedicó 18.248 millones a gasto militar en 2018,
según estudio mundial (29/04/19)
■■ Catalunya: Centro Delàs de Estudios por la Paz afirma que Barcelona
es una ciudad segura (20/09/19)
■■ Comunitat Valenciana: Banca Armada instala mupis urbanos en València y lanza un vídeo para promover “finanzas más éticas” (25/10/19)
■■ Política: Delàs: Industria militar ingresa 6303 millones de países en
guerra en 15 años (28/10/19)
■■ Internacional: Un informe advierte del peligro de los drones militares
autónomos (20/11/19)
■■ Vida: Un informe de Delàs señala que Frontex cuadruplica su presupuesto en 10 años (28/11/19)
■■ Televisión: Programación TV: ¿Qué ver hoy sábado noche en televisión?
(07/12/19)
■■ Internacional: Piden a la Haya investigar la implicación países europeos
en Guerra de Yemen (17/12/19)
■■ Vida: Los robots van a la guerra (31/12/19)
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Público
■■ Gasto Militar: España es el decimosexto país del mundo que más gasta
en Defensa, con 16.360 millones (29/04/19)
■■ Opinión: La Europa de los seis muros de Berlín (08/11/19)
■■ Internacional: Piden a La Haya investigar la implicación de España y
otros países europeos en la Guerra de Yemen (17/12/19)
El Periódico
■■ Ocio y cultura: Qué hacer hoy Barcelona jueves 21 de marzo (21/03/19)
■■ Sociedad: España dedicó 18.248 millones a gasto militar en 2018, según
estudio mundial (29/04/19)
■■ Política: Mentiras en campaña (03/11/19)
■■ Política: Mentides en campanya: immigració, pactes i Europa (07/11/19)
■■ Política: Mentiras en campaña (07/11/19)
■■ Opinión: Un muro, muchos muros, otros muro (22/11/19)
Diario Estrella
■■ Sociedad: España dedicó 18.248 millones de dólares a gasto militar,
según estudio (29/04/19)
Regió 7
■■ Arreu: Un estudi estableix que Espanya és el setzè país que gasta més
en defensa (29/04/19)
■■ Manresa: Arrenca la campanya «Mirades de Manresa» per refermar el
compromís de la ciutat amb els Drets Humans (04/12/19)
Diario de Cádiz
■■ España: España dedicó 18.248 millones de dólares a gasto militar en
2018 (29/04/19)
Europa Sur
■■ Diario de Cádiz: España dedicó 18.248 millones de dólares a gasto militar en 2018 (29/04/19)
Málaga Hoy
■■ España: España dedicó 18.248 millones de dólares a gasto militar en
2018 (29/04/19)
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Diario de Almería
■■ España: España dedicó 18.248 millones de dólares a gasto militar en
2018 (29/04/19)
Diario de Córdoba
■■ España: España dedicó 18.248 millones de dólares a gasto militar
en 2018 (29/04/19)
Huelva Información
■■ España: España dedicó 18.248 millones de dólares a gasto militar en
2018 (29/04/19)
La otra Andalucía
■■ España: El Estado Español dedicó 18.248 millones del presupuesto
gubernamental a gastos militares en 2018, según un estudio internacional (19/04/19)
Información Alternativa
■■ Blog: El gasto militar continúa creciendo en todo el mundo alcanzando los 18 billones-de-dolares con un aumento liderado por los EEUU
(30/04/19)
■■ Portada: El nuevo informe del Centro Delàs explora alternativas de paz
y seguridad para hacer frente a las violencias urbanas y la inseguridad
en las ciudades (21/09/19)
Cerdanyola Info
■■ Societat: Rosa Maria Calaf alerta sobre la banalització de la informació
(02/05/19)
Soldepaz
■■ Sensibilización: Desmilitarízate (04/05/19)
dbalears.cat
■■ Actualitat: La nova cursa armamentista (06/05/19)
Ajuntament de Sant Cugat
■■ Agenda: Presentació del llibre “Políticas de seguridad para la paz”
(28/05/19)
■■ Agenda: Xerrada. “Drons armats. Noves armes, noves guerres”
(03/06/19)
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■■ Agenda: El negoci de les fronteres. seguretat, murs i traficants de per-

sones (20/06/19)
■■ Agenda: Conferència. “L’arribada dels robots assassins”, amb Mary Wa-

reham (20/11/19)
Òmnium Cultural
■■ Agenda: Parlem de drets civils i democràcia amb Gabriela Serra
(28/05/19)
Cugat.cat
■■ Agenda: Xerrada: ‘Drons armats. Noves armes, noves guerres’
(03/06/19)
ElPuntAvui
■■ Tribuna: Ciutat referent de la pau (07/06/19)
Revistas Universidad de Granada
■■ Reseña: Políticas de Seguridad para la Paz: otra seguridad es posible
y necesaria (07/06/19)
Espai Contrabandos
■■ Activitats: La vulneració dels drets de les menors no acompanyades
a Barcelona (11/06/19)
Justícia i Pau
■■ Article d’Opinió: L’Arcadi com a mirall (17/06/19)
La Calamanda
■■ La Porta Verda: Tica Font clou magistralment el IV cicle de conferències
sobre canvi climàtic a Benicarló (18/06/19)
Catalunya Plural
■■ Temes del dia: Reflexiones críticas para después de la tormenta de las
investiduras (19/06/19)
Nueva Tribuna
■■ Actualidad: Mil kilómetros de muros en Europa contra migrantes y refugiados (21/06/19)
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Fundación Fiare
■■ Activismo: Éticas denuncia en la junta general de accionistas que indra suministra tecnología para la guerra en el yemen - fundación
(24/06/19)
Lafede.cat
■■ Notícies: Nou punt d’informació temàtic: Pau i desarmament (25/06/19)
Antimilitaristas MOC
■■ Noticias: Intervención de activista antimilitarista en la junta de accionistas de INDRA (25/06/19)
La casa de mi tía
■■ Noticias: Fundación Finanzas Éticas denuncia en la Junta General de
Accionistas que Indra suministra tecnología para la guerra en el Yemen
(25/06/19)
Game TV
■■ Noticias (25/06/19)
Fiare Castilla y León
■■ Activismo (26/06/19)
El Periódico Alternativo
■■ Portada (España): Denuncian el uso de la tecnología de Indra por vulnerar derechos humanos en las fronteras y utilizarse en la guerra de
Yemen (26/06/19)
El Digital de Canarias
■■ Artículos: Koldobi Velasco, destacada activista antimilitarista en Canarias interviene en la Junta General de Accionistas de la empresa Indra
(26/06/19)
The political room
■■ Análisis: El lucrativo negocio de la guerra (26/06/19)
Culturar
■■ Economía: BBVA y Banco Santander financian el 60 % del armamento
en España (26/07/19)
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Attac
■■ Banca: BBVA y Banco Santander financian el 60% del armamento en
Espana (27/07/19)
Menéame
■■ Banca: BBVA y Banco Santander financian el 60 % del armamento en
España (27/07/19)
Asturbulla
■■ Política y represión: Banca. BBVA y Banco Santander financian el 60 %
del armamento en España (28/07/19)
Pressenza
■■ Noticia: Fronteras: permeabilidad por las armas y los capitales, muros
para las personas (28/07/19)
■■ Política: La juventud argelina es la clave de la revolución (01/09/19)
■■ Redacción Barcelona: Organizaciones de ICAN se dan cita en el Peace
Boat en Barcelona (09/11/19)
■■ Italia: Mediterraneo di Pace riparte da Cagliari (13/11/19)
Revista Mirall
■■ Actualitat: Fronteres: permeabilitat per les armes i els capitals, murs
per a les persones (04/09/12)
Diario 16
■■ Nacional: El Santander y el negocio de la guerra (17/09/19)
■■ Economía: Santander financió a fabricantes de misiles nucleares y bombas racimo (23/12/12)
Blog Jose Manuel Paredes
■■ Publicaciones: El nuevo informe del Centro Delàs explora alternativas
de paz y seguridad para hacer frente a las violencias urbanas y la inseguridad en las ciudades (21/09/19)
ONG Africando
■■ Prensa para pensar: Informe 38: «violencia, seguridad y construcción
de paz en las ciudades» (21/09/19)
■■ Noticias: Mesa Redonda y presentación del informe: “Violencia, seguridad y construcción de paz en las ciudades» con Itziar González i Virós,
el Sindicat de Llogateres y los autores (09/11/19)
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Vilaweb
■■ Societat: Debat Constituent aborda el model de seguretat i la necessitat
d’un exèrcit a Catalunya (21/09/19)
■■ País Valencià: Sagunt s’oposa a l’atracament d’un vaixell que podria
portar armes per a la guerra del Iemen (10/12/19)
La República
■■ Agències: Debat Constituent aborda el model de seguretat i la necessitat d’un exèrcit a Catalunya (21/09/19)
El Confidencial
■■ Tribuna: La ‘uberización’ de las Fuerzas Armadas (12/10/19)
■■ Europa: Vox, África y el último muro de Europa: ¿necesitamos fronteras
de hormigón? (10/11/19)
DocPlayer
■■ Docs: Informe del centre delàs (13/10/19)
Valencia Plaza
■■ Crónica por los otros: ¿Sabes si tu banco invierte en el negocio de la
guerra? (25/10/19)
Yahoo News
■■ News: 30 years after Berlin Wall fell, hard borders are back (25/10/19)
Solidaritat UB
■■ Notícies: Nova edició del taller interuniversitari «Drets humans, migracions i asil» (28/10/10)
Expansión
■■ Banca: El Gobierno valenciano pone en la diana a la gran banca
(30/10/19)
Siglo XXI
■■ Internacional: 30 aniversario del muro de Berlín: el negocio creciente de
los nuevos muros fronterizos europeos (05/11/19)
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Insurgente.org
■■ Internacional: Caído el de Berlin, ESF, Indra, Ferrovial, Dragados y GMW
son las empresas españolas más beneficiadas por la construcción de
muros en Europa (05/11/19)
Legalteam
■■ Noticias: El gran negocio de los nuevos muros que proliferan en Europa
(05/11/19)
Aljazeera
■■ News: Arms companies ‘rake in billions’ as Europe builds new walls
(05/11/19)
Roar Magazine
■■ Blog: The Business of Building Walls — a new TNI report (05/11/19)
El Garrotxí
■■ Garrotxa: MURS al Festival Lluèrnia (06/11/19)
AlertaGeo
■■ Varios: Las empresas armamentísticas «ganan miles de millones» mientras Europa construye nuevos muros (06/11/19)
CineBaix
■■ Mostra CineBaix: José Gayà: “La desigualtat mata més gent que les
guerres” (07/11/19)
Euronews
■■ Europa: [Mapa] Europa ha construido barreras seis veces más largas
que el Muro de Berlín desde 1989 (07/11/19)
El Temps
■■ Unió Europea: El lucratiu negoci d’alçar murs a Europa (08/11/19)
CEAR
■■ Noticias: Los nuevos muros de Berlín de Europa (08/11/19)
Timis Local News
■■ Actualidad: El presupuesto fronterizo de europa es una bonanza para
la industria de la seguridaD (10/11/19)
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La Réplica
■■ Actualidad: El Muro (10/11/19)
Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia
■■ Noticias: Organizaciones de ICAN en el Peace Boat (10/11/19)
Los ojos de hipatía
■■ Agenda: Presentación: 10 claves para pasarse a la banca ética (13/11/19)
REAS País Valencià
■■ Eventos: ¿Sabes si tu banco invierte en el negocio de la guerra?
(13/11/19)
Txalaparta
■■ Libros: Guía para no colaborar con la financiación de las armas
(13/11/19)
Solidaridad.net
■■ Mundo: Los otros muros de «Berlin» son un negocio para algunos
(14/11/19)
La Razón
■■ Comunidad Valenciana: La CEV exige al Consell que retire su apoyo a
una campaña contra la «Banca Armada» (15/11/19)
Viento Sur
■■ Europa: El negocio de construir muros (15/11/19)
Stop the wall
■■ Articles: The policies and industry behind the European walls (21/11/19)
AIPAZ
■■ Documentos de referencia: Nuevas armas contra la ética y las personas.
Drones armados y drones autónomos (20/11/19)
WILFP
■■ Actualidad: Los drones armados y los drones autónomos: una escalada
de nuevas armas contra la ética y las personas (20/11/19)
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Demospaz
■■ Notícies: Nuevo Informe del Centres Delás de Estudios por la Paz “Los
drones armados y los drones autónomos: una escalada de nuevas armas contra la ética y las personas” (20/11/19)
Públic
■■ Públic: Europa multiplica el seu pressupost per interceptar migrants i
organitzar el seu retorn (28/11/19)
CatZona
■■ Notícies: El pressupost de Frontex es quadruplica en els últims 10 anys,
amb un augment de més de 47 milions d’euros per a operacions de
retorn (28/11/19)
ECSaharaui
■■ Ocupació: Barcelona acoge una conferencia internacional para abordar la impunidad corporativa en contextos de ocupación y conflicto
(28/11/19)
El Periòdic
■■ Torrent: La Fundació Horta Sud otorga a la ONG Open Arms la Menció
Colibrí (29/11/19)
■■ Torrent: Open Arms recibe la Mención Colibrí por su defensa de los Derechos Humanos (13/12/19)
Coordinadora Galega de ONG
■■ Publicación: El papel de FRONTEX en la militarización y securitización
de los flujos migratorios en la Unión Europea (30/11/19)
Segre.com
■■ Comunicació: La investidura, les cimeres del clima i l’OTAN, aquesta nit
al ‘FAQS’ (07/12/19)
La Directa
■■ País Valencià: L’arribada a Sagunt d’un vaixell saudita dedicat al transport d’armament desperta una campanya de protesta (09/12/19)
20 minutos
■■ País Valencià: Sagunt exigeix que no atraque el buc que podria portar
armes de l’Aràbia Saudita per a la guerra del Iemen (09/12/19)
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València Extra
■■ Notícies: Sagunt exigeix que no atraque el vaixell amb possible armament de l’Aràbia Saudita contra la seua guerra a Iemen (09/12/19)
Europa Press
■■ C. Valenciana: Sagunt exigeix que no atraque el buc que podria portar
armes de l’Aràbia Saudita per a la guerra del Iemen (09/12/19)
El País
■■ Internacional: La batalla para impedir que Riad pueda cometer crímenes
en Yemen con armas europeas llega a La Haya (12/12/19)
Amnistía Internacional
■■ Noticias: La CPI debe investigar a empresas de armamento relacionadas
con denuncias sobre crímenes de guerra en Yemen (12/12/19)
L’actual
■■ Opinió: Murs fronterers. Un gran negoci (12/12/19)
Business and Human Rights Resource Centre
■■ Home: Made in Europe, bombed in Yemen: How the ICC could tackle the
responsibility of arms exporters and government officials (12/12/19)
Fundació Horta Sud
■■ Notícies: Open Arms rep la Menció Colibrí per la seua defensa dels Drets
Humans (13/12/19)
Ajuntament de Manresa
■■ Notícies: El documental ‘Els fils del tauler’ explica qui es beneficia de
les guerres i quin paper hi poden tenir les persones per prevenir-les
(13/12/19)
Fundació NovesSendes
■■ Notícies: Viento en popa hacia la incoherencia (13/12/19)
Caixa Popular
■■ Notícies: Open Arms rep la Menció Colibrí per la seua defensa dels drets
humans (16/12/19)
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En24news
■■ Nederland: The hague is asked to investigate the involvement of European countries in the Yemen war (17/12/19)
En pie de paz
■■ Noticias: Una acción desobediente fija el foco de los medios de comunicación en el tráfico de armas desde España a Yemen (19/12/19)
Gara
■■ Editorail: FRONTEX, la errónea apuesta securócrata (23/12/19)
Pakito Arrian
■■ Artículos: El brazo armado de una Europa impenetrable e insolidaria
(23/12/12)
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
■■ Artículos: 19 datos que nos deja 2019 (26/12/19)
La Marea
■■ Yoibextigo: Indra: El ‘Gran Hermano’ que diseña armas y gestiona historiales médicos (y 2) (26/12/19)
The World News
■■ Spain: Los robots van a la guerra (31/12/19)

Televisió i ràdio
Solúcar Radio
■■ Yo le reclamo: La Banca Armada (15/02/19)
Cadena Ser Radio Castellón
■■ La Vall d’Uixo: El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó celebra el II Congrés
d’Educació per la Pau el 23 de marzo (15/03/19)
La Cope
■■ Gasto Militar: España dedicó 18.248 millones de dólares a gasto militar,
según estudio (29/04/19)
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Radio Guiniguada
■■ Pan y Rosas y Noticias de Paz: (01/07/19)
Sputnik
■■ Qué pasa: Rusia lanza iniciativa pacifista, y la OTAN mantiene silencio
(03/09/19)
324
■■ Notícies: Debat Constituent aborda el model de seguretat i la necessitat

d’un exèrcit a Catalunya (21/09/19)
A Punt
■■ Notícies: Campanya de conscienciació per a denunciar l’anomenada
‘banca armada’ (23/10/19)
■■ Últimes notícies: Sagunt protesta contra l’arribada d’una embarcació
saudita que podria estar carregada d’armament (10/12/19)
TV3
■■ TN Vespre: Denúncia al TPI contra Espanya per vendre armes a l’Aràbia

Saudita (17/12/19)
HispanTV
■■ Europa/España: Piden a CPI investigar implicación de España en guerra
de Yemen (18/12/19)
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