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RESUM EXEcUTIU

El militarisme és una doctrina vinculada als àmbits de la seguretat i la 
defensa tractats des d’una perspectiva realista. La visió realista com a 
fórmula hegemònica per proveir seguretat al món és la raó per la qual 
les eines per abordar i proveir seguretat tradicionalment s’han tractat 
amb cossos de seguretat, policia, o forces armades nacionals. Aquest 
paradigma hegemònic realista parteix d’una anàlisi i interpretació del 
context internacional basat en un suposat desordre i inestabilitat entre 
els Estats, a causa, en part, de l’absència d’una autoritat o d’un govern 
mundial. En aquest marc, els Estats s’enfronten entre ells, i és el poder 
militar l’eina proposada per defensar-se i protegir els seus interessos 
i la seva supervivència, de manera que també és el poder militar entre 
Estats l’eina fonamental per proveir seguretat.

De la mateixa manera, la competitivitat a l’escenari internacional re-
força la necessitat de poder coercitiu i, per tant, el militarisme estatal. 
D’aquesta manera es perpetuen i es reforcen el militarisme i l’estatcen-
trisme com a models hegemònics de seguretat, per tal que els estats 
adquireixin posicions de poder. En conseqüència, s’incentiva també el 
desenvolupament creixent de polítiques de seguretat basades en l’aug-
ment de la potència militar: armamentisme, comerç d’armes, militarisme 
i despesa militar, per citar-ne algunes, que són les que permeten man-
tenir aquest poder militar.

D’aquesta manera, el militarisme ha esdevingut una doctrina dominant 
en matèries de seguretat i defensa tant a nivell exterior com intern dels 
Estats. De manera que va quallant i impregnant diversos àmbits de  
les nostres societats en una cerca de legitimació de l’aparell militar, de les 
seves estructures i de determinades polítiques que el mantenen.

Mostra d’aquesta forma en què la doctrina militarista cala en les nostres 
societats ha estat la crisi sanitària de la Covid-19. Tot i tractar-se d’un 
assumpte de seguretat sanitària s’ha construït tota una narrativa de 
guerra al seu voltant, desplaçant el discurs de l’àmbit de la seguretat 
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humana al de la seguretat militar, fins i tot arribant 
a visibilitzar els militars com a agents actius davant 
de la crisi sanitària, tot i ser els sectors sanitaris i de 
la investigació científica els que presentaven plenes 
facultats, i per tant, el veritable paper protagonista, 
per fer front a la situació.

Aquest fet mostra, alhora, que la seguretat hauria 
de ser un concepte en disputa i estar present als 
debats socials i polítics per aclarir de què parlem, 
quan parlem de seguretat. Per així, abordar, de quina 
manera, amb quin model i mitjançant quines eines 
es construeix la seguretat enfocada a les persones 
i al planeta.

En aquest informe diverses investigadores del Centre 
Delàs d’Estudis per la Pau, hem analitzat la manera 
com el militarisme ha quallat en diversos espais po-
lítics, socials, educatius i territorials, principalment a 
l’Estat espanyol. Entre les dades més destacades dels 
apartats, trobem;

Sobre la militarització de la política

■■ Des del seu inici el 1996, fins al juliol de 2021, els 
Programes Especials d’Armament, a càrrec dels 
Pressupostos Generals de l’Estat, han assolit un 
cost de 51.273 milions d’euros. Aquestes despeses 
d’un pressupost militaritzat, juntament amb unes 
Forces Armades sobredimensionades, no serveixen 
per abordar les veritables amenaces a la seguretat 
que presenta la població i que la mateixa Directiva 
de Defensa Nacional assenyala, com ara el canvi 
climàtic, les pandèmies, les migracions, la vulne-
rabilitat energètica, el crim organitzat, entre altres, 
davant les quals els exèrcits tenen poc a fer.

■■ Tant l’Estratègia de Seguretat Nacional de 2017, 
com la Directiva de Defensa Nacional de 2020, re-
sulten continuistes i no plantegen canvis, no han 
desmilitaritzat la seguretat i la defensa i continuen 
amb la vella política d’augmentar les capacitats mi-
litars de les Forces Armades i de la indústria militar.

■■ Aquells països que aspiren a tenir un espai com a 
potència mundial, tendeixen a desenvolupar el po-
der militar amb l’objectiu de garantir militarment 
els seus interessos econòmics. Això genera tensi-
ons a nivell internacional com les que estan pas-
sant els últims anys entre la Xina i els Estats Units, 
una militarització més gran de les rutes comercials 
i un augment de la compra d’armes.

■■ La militarització industrial s’ha traduït en un aug-
ment considerable de les vendes de la indústria 
d’armes. Mentre que el 1996 les vendes ascendien 
a 1.002 milions d’euros, el 2019 han estat de 7.141 

milions. Això s’ha vist afavorit per tots els partits al 
poder i és incentivat pels actors del complex militar 
industrial (accionistes, directius de les empreses 
militars, alguns polítics i alts comandaments mi-
litars).

■■ Del total dels pressupostos de l’Estat destinats a 
la R+D civil, se sol executar una xifra molt inferior 
a la pressupostada inicialment, mentre que a la 
R+D militar s’executa tot el pressupost. D’aquesta 
manera, hi ha un desequilibri entre els diners que 
executa la R+D civil i la militar, que no es correspon 
amb allò que reflecteixen, en un inici, els PGE. Això 
es dóna en un context en què l’Estat espanyol no-
més destina un 1,1% del PIB a la R+D civil, enfront 
de l’habitual d’altres països europeus que destinen 
el 2,2% del PIB.

Sobre la militarització de l’àmbit humanitari

■■ El 2019 la UME va fer 64 intervencions, 0,017 per 
cap dels seus més de 3.500 membres, amb un 
pressupost d’uns 150 milions d’euros anuals a tot 
l’Estat espanyol. El mateix any, només a Barcelo-
na,   607 bombers i bomberes van fer gairebé 21.000 
sortides, 34,5 per cap, amb un pressupost tres ve-
gades més baix.

■■ Els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE), des-
taquen pels abusos, la manca de transparència i 
per la seva militarització progressiva, ja que hi ha 
presència d’equipament antiavalots similar al dels 
centres penitenciaris, aquest material inclou porra, 
escut, casc, armilla o defenses, mentre que les ar-
mes de foc curtes són poc comuns, però existeixen 
als centres.

■■ Els tres espais fronterers de l’Estat espanyol pre-
senten un nivell alt de militarització mitjançant el 
desplegament de les Forces Armades, la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil. De manera que, les dues 
comunitats autònomes amb més presència a tot 
l’Estat espanyol en relació amb la població del ter-
ritori són Ceuta i Melilla, totes dues presenten un 
desplegament d’un 4,9% seguides de lluny per Ara-
gó amb 1,1. En el cas de les Canàries, el tercer espai 
fronterer, el percentatge sobre la població és d’un 
0,7%, fet que la col·loca en setena posició d’un total 
de 19 comunitats.

Sobre la militarització de l’educació i el llenguatge

■■ L’anàlisi mostra que la pràctica totalitat de les uni-
versitats espanyoles, tant públiques com privades, 
tenen subscrits acords i convenis de col·laboració 
amb el Ministeri de Defensa. En els darrers anys, 
en els àmbits de pràctiques acadèmiques o activi-
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tats docents, actes i esdeveniments s’han donat, 
almenys, 101 convenis, en un total de 17 comunitats 
autònomes de 19.

■■ La presència de l’exèrcit al sector educatiu es po-
tencia des del 2015 amb l’anomenada Cultura de 
Defensa, un projecte que sorgeix després de la 
signatura d’un conveni per part dels ministres de 
Defensa i Educació, per tal que l’alumnat i els pro-
fessors de primària i secundària es familiaritzin 
amb el paper de les Forces Armades i els conceptes 
de Seguretat i Defensa, tot això des d’una perspec-
tiva de seguretat militarista.

■■ El Ministeri de Defensa arriba de dues maneres als 
espais educatius; primer, creant continguts curri-
culars, com són el cas dels anys 2007 i 2011, anys 
en què es van crear llibres per treballar el concepte 
de Defensa des d’una perspectiva militar a les au-
les i, l’any 2015, amb la Llei 36/2015 de Seguretat 
Nacional que va introduir les comunitats docents 
com a espais referents per introduir la “Cultura 
de Seguretat Nacional”. Segon, amb l’organització 
d’activitats extracurriculars, com mostra l’exemple 
del concurs “Carta a un militar”.

■■ Casos com la pandèmia de la Covid-19 s’han tractat 
des d’una narrativa bèl·lica, i també han contribuït a 
visibilitzar, amb suport de les institucions, els mili-
tars i cossos de seguretat de l’Estat als mitjans i a 
les xarxes socials. A més, la violència de l’espai físic 
s’amplifica a través de les xarxes, durant la pan-
dèmia es va promoure la cerca de bocs expiatoris 
en les xarxes, criminalitzant persones migrants i 
d’origen asiàtic, per citar-ne alguns.

Sobre la militarització dels territoris

■■ Andalusia és la Comunitat Autònoma amb més pre-
sència d’efectius de les Forces Armades amb 24.121 
el 2020, a les quals se sumen les unitats que tenen 
estacionades els EUA i el Regne Unit en bases mi-
litars a la regió. De totes les províncies andaluses, 

Cadis i Sevilla són les més militaritzades a causa 
del desplegament de més de 10.000 efectius a Ca-
dis, i el gran nombre d’instal·lacions i bases militars 
ubicades al territori que, alhora, impedeixen l’accés 
de la població civil a grans àrees de costa.

■■ Al País Valencià s’han detectat almenys tres espais 
rellevants militaritzats; el primer, es manifesta a 
través de la realització d’activitats com a “visites 
didàctiques” dels militars als centres o dels estudi-
ants a bases militars. L’espai portuari es militaritza 
i es torna un punt d’atracament per a vaixells que 
transporten armes, com és el cas del denunciat 
port de Sagunt. En el cas de l’espai natural, la serra 
d’Aitana que malgrat tenir espècies protegides, és 
militaritzada en ser un punt d’interès geoestratègic 
on es fan maniobres militars.

■■ A Catalunya destaquen Girona i Barcelona com a 
espais militaritzats. A Girona les maniobres militars 
a la Serra de l’Albera amb 1/3 de terreny protegit en 
formar part de la xarxa europea d’espais naturals 
Natura 2000, presenta una forta resistència per 
part de la societat civil. Barcelona destaca per ser 
la província amb més nombre d’efectius i instal·la-
cions de tot Catalunya i compta amb la instal·lació 
militar més gran, la Caserna del Bruc. Els militars 
també realitzen maniobres al Parc Natural de la 
Serra de Collserola, fet que és àmpliament denun-
ciat per la societat civil per l’impacte que suposa.

■■ Canàries se situa en el rànquing de grans bases 
militars arxipelàgiques del món, afavorides per 
l’OTAN, al costat de Xipre, Guantánamo i Pearl 
Harbour, a causa del seu interès geopolític. Per 
això, compta amb un cos de seguretat per cada 
116 habitants, i un militar per cada 145 habitants, 
mentre que només es disposa d’una psicòloga per 
cada 17.000 persones. A més, compta amb 744.700 
hectàrees dedicades a maniobres militars; així com 
més de 50 quilòmetres quadrats declarats “zones 
d’interès de Defensa”, tot i els danys mediambien-
tals que ocasiona.
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InTRodUccIó

El militarisme es presenta de diferents maneres en la nostra societat i 
des de les institucions es fomenta aquesta normalització de la seguretat 
militarista com si no existissin altres opcions i perspectives des de les 
quals construir la seguretat de les persones. L’informe “Preparats per a 
la guerra. Com el militarisme impregna les nostres societats” és una obra 
coral, amb un total de 16 autores que provenen de diferents àmbits, des 
de l’activista fins a l’acadèmic, i que han realitzat una breu anàlisi sobre 
les maneres en què el militarisme qualla i impregna en diferents aspec-
tes de la nostra societat. A pesar que som conscients que són molts els 
espais i territoris que queden per analitzar, aquest informe pretén ser 
una aproximació a aquesta anàlisi.

Per a això s’ha abordat la temàtica en quatre blocs;

■■ La militarització de la política: aquest primer bloc busca analitzar les 
formes en què algunes polítiques d’Estat es militaritzen i com ocorre. 
En l’apartat “La militarització dels pressupostos”, Pere Ortega analitza 
els aspectes més destacats de la despesa militar en l’Estat espanyol. 
En “Unes Forces Armades per a una Seguretat militaritzada”, Tomás 
Gisbert, aborda l’estructura, sobredimensionament i suport institu-
cional de les FAS. “La militarització i el comerç d’armes” de Tica Font, 
exposa amb claredat les formes en què el militarisme es torna un 
factor de poder mundial al costat del comerç d’armes. En “La milita-
rització de la indústria” de nou Pere Ortega, ofereix una visió crítica 
sobre el complex militar industrial i els seus secrets. Finalment, Xa-
vier Bohigas, ofereix una anàlisi sobre el funcionament de la recerca 
militar i el seu suport institucional en “La militarització de la R+D”

■■ La militarització de l’àmbit humanitari: en aquest segon bloc s’ana-
litza la forma en què s’aborden des d’una perspectiva militarista 
assumptes socials i humanitaris. En el primer apartat, Alejandro 
Pozo en “La UME o la militarització dels serveis de protecció civil”, 
aborda de quina forma s’ha produït aquesta militarització i els seus 
costos. En “La militarització de l’espai fronterer a Espanya” Ainhoa 
Ruiz, analitza les característiques de la militarització fronterera de 
l’Estat espanyol. En un tercer punt “La militarització i securitització 
de la migració”, Adrián Caballero posa en evidència el funcionament 
dels CIE’s com a sistemes penitenciaris, de tancament i de vulne-
ració de drets.
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■■ La militarització de l’educació i el llenguatge: el 
tercer bloc aborda les formes en què el militaris-
me busca influir mitjançant els espais educatius i 
altres propis de la població civil. En “Les universi-
tats i la indústria militar”, Juan Carlos Rois, mostra 
de quina manera el Ministeri de Defensa es cola en 
les universitats amb el beneplàcit d’aquestes a tra-
vés de convenis. “Militars en les fires educatives”  
d’Edgard Vega, exposa com els militars busquen 
entrar en aquests espais i la resistència que pre-
senta la societat civil enfront d’això. En un tercer 
apartat “La ideologia militar a les escoles i els cen-
tres educatius” de Camino Simarro, s’aprofundeix 
en les formes en què el militarisme es cola a les 
aules. Finalment, Anna Montull en “Roda de violèn-
cia i militarització en les xarxes socials”, aporta una 
anàlisi crítica per a entendre les formes en què la 
violència es trasllada de l’àmbit físic a l’àmbit social.

■■ La militarització dels territoris: l’últim bloc indaga 
en les formes en què es militaritzen alguns territo-
ris de l’Estat espanyol com són: Andalusia, València, 
Catalunya i Canàries. En el primer apartat “La mi-
litarització d’Andalusia”, Diego Checa radiografia el 
desplegament de cossos i d’instal·lacions presents 
a les províncies andaluses. En “Militarització del 
País Valencià”, Davi Montesinos realitza el mateix 
amb València, des de tres espais: l’educatiu, el co-
mercial i el natural. “La militarització de Catalunya” 
de Gabriela Serra, aporta una anàlisi del desple-
gament del Ministeri de Defensa en les diferents 

províncies catalanes i algunes de les seves resis-
tències. I finalment Koldobike Velasco a “Canàries: 
Paradís Militar”, aporta dades que comparen el des-
plegament militar amb les veritables necessitats 
de la població.

Per a la realització d’aquests articles, s’han emprat 
fonts tan diverses com ho són els apartats de l’in-
forme, que van des de les mateixes publicacions del 
govern, com les del Ministeri de Defensa o les publi-
cades en el Butlletí Oficial del Estado, passant per 
l’anàlisi d’expertes que han investigat i analitzat els 
temes aquí tractats, així com els propis treballs prè-
viament realitzats per les autores en les seves recer-
ques o la Base de dades del Cicle Econòmic Militar del 
Centre Delàs.

La recerca busca aportar respostes a les següents 
preguntes:
■■ En quins sectors es produeix el militarisme en l’Es-
tat espanyol
■■ De quines formes cala el militarisme en les nostres 
societats
■■ De què parlem quan parlem de militaritzar?

Amb aquest informe, des del Centre Delàs d’Estu-
dis per la Pau, busquem presentar noves eines per 
a analitzar el nostre entorn de manera crítica i amb 
la perspectiva que ens aporta la Cultura de Pau, de 
manera que puguem contribuir a construir i fomentar 
un món més just.
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LA MILITARIzAcIó dE LA PoLÍTIcA

1 . LA MILITARITzAcIó dELS 
PRESSUPoSToS dE L’ESTAT 
Pere Ortega

El militarisme és una ideologia que es dóna sobretot 
a l’interior de les forces armades, encara que també 
en alguns àmbits de la societat civil. Té com a objec-
tiu imposar la resolució dels conflictes mitjançant 
l’ús de la força militar i, en aquest sentit, pressionar 
el poder civil perquè augmenti les capacitats militars 
de les forces armades. Capacitats que es tradueixen 
a augmentar l’adquisició d’armaments, millorar les 
infraestructures i les instal·lacions i l’ensinistrament 
dels militars. És per això apropiat parlar de la mili-
tarització dels pressupostos de l’Estat, ja que sense 
ells no es proveiria de recursos a les forces armades. 
Cosa que, per cert, es produeix no només a Espanya, 
sinó també al món global actual quan s’observa com 
es reforça el poder militar dels Estats que defensen 
els interessos del capitalisme global, i com opten per 
l’ús de la violència militar per resoldre aquells con-
flictes que afecten els seus interessos. Un argument 
que es constata quan s’observa com any rere any 
augmenten els recursos de les capacitats militars de 
la majoria de les grans potències i dels seus països 
aliats.

LA dESPESA En noUS ARMAMEnTS

En el cas del pressupost espanyol, aquest militarisme 
es pot constatar en l’adquisició dels grans Programes 
Especials d’Armaments (PEA), que estan molt per so-
bre de les necessitats de la defensa del territori, les 
infraestructures i la població. Uns PEA que tenen el 
seu aspecte més controvertit pel que fa a la suposada 
necessitat d’algunes d’aquestes armes que no es jus-
tifiquen d’acord amb les inseguretats que assenyala 
l’Estratègia de Seguretat Nacional (ESN).

Els PEA es van iniciar el 1996, aquell any la despesa 
militar de l’Estat espanyol va ser de 12.551,7 milions 
d’euros corrents, el 2021 ha estat de 21.625 milions 
(Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 2021). Un colossal 
augment que majoritàriament es deu als enormes 
costos dels PEA esmentats. Encara que un altre cost 
important va ser la professionalització de les Forces 
Armades espanyoles (FAS a partir d’aquí) a partir de 
l’any 2001, que també va obrir el pas a una militaritza-
ció més gran, ja que un exèrcit professional necessà-
riament és més corporatiu i desenvoluparà amb més 
força que els valors castrenses estiguin més presents 
a la societat.

Però tornem als PEA. Aquestes armes són el signe 
més rellevant de la pau negativa del Pressupost de 
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Defensa espanyol. Uns programes destinats a do-
tar l’exèrcit de potents armes d’última generació per 
enfrontar-se a desafiaments en escenaris llunyans. 
Uns PEA que no obeeixen a les necessitats de la se-
guretat de la població, ja que d’acord amb allò que 
s’indica a l’ESN, Espanya no té amenaces que els jus-
tifiquin i, aleshores, només satisfan els interessos 
del complex industrial militar espanyol.

A més, els PEA, segons la Directiva de Defensa del Mi-
nisteri de Defensa, estan pensats per projectar-se en 
intervencions a l’exterior d’acord amb els compromi-
sos que l’Estat espanyol contreu amb les organitzaci-
ons internacionals com l’OTAN, la UE o compromisos 
bilaterals amb altres països,1 en general, destinats a 
preservar els privilegis hegemònics d’aquestes orga-
nitzacions i països dins l’ordre internacional.

D’acord amb aquestes premisses, alguns d’aquests 
programes no s’haurien dut a terme i altres s’hau-
rien reduït en nombre de manera considerable. Per 
exemple, els blindats de combat Leopardo, Pizarro, 
Centauro o els actuals Dragón tenen poca operativi-
tat, ja que no hi ha la percepció que Espanya es vegi 
amenaçada per una invasió exterior, amb l’agreujant 
que la península Ibèrica és molt muntanyosa i uns 
vehicles tan pesants (63T el Leopardo i 28T el Pi-
zarro), només podrien circular per l’altiplà central o 
les conques dels grans rius. Uns blindats Leopardo 
que, a causa del seu pes, no poden ser transportats 
en una altra de les estrelles dels programes PEA, 
els avions A400M adquirits per transportar material 
i tropa a llargues distàncies, perquè només adme-
ten un pes de 44 tones. Una cosa semblant passa 
amb altres armes, com els helicòpters Tigre i NH-
90, l’Obús de 155 mm, l’avió de combat EF-2000 i 
els quatre submarins S-80 que fabrica Navantia. 
Armes per desplaçar-les a llargues distàncies i que 
no aporten res a la seguretat de la població, ja que 
la seva seguretat està relacionada amb altres ame-
naces, com ara la manca d’ocupació, habitatge i di-
verses cobertures socials.

Uns PEA que, des del seu inici el 1996 fins al juliol 
del 2021, assoleixen els 33 grans programes amb 
l’inversemblant cost de 51.273 milions d’euros, si se 
sumen els aprovats el 2020 per un import de 13.736 
M€ (Ortega, 2020), entre els quals destaquen els 
348 vehicles de combat Dragón per a missions a 
l’exterior, cinc noves fragates F-110 (ja sumen onze 
les fragates des del 1997). A les quals cal afegir els 
quatre aprovats el 2021:2 tres compromeses amb 

1. No s’esmenten les Nacions Unides, perquè en general, les 
intervencions dels cascos blaus no requereixen aquest tipus 
d’armament, ja que les seves missions estan més encaminades  
a la mediació i la interposició sense necessitat d’armes de gran 
potència.

2. Consells de ministres del 29/06/2021 i 11/10/2021

l’empresa Airbus que ascendeixen a 3.654 M€, 2.500 
milions per al nou avió de combat FCAS; 810 milions 
per adquirir avions MRTT de subministrament en vol; 
i 178 milions per a l’adquisició d’helicòpters H135; i 
un quart amb l’empresa Navantia per adquirir un nou 
vaixell BAM per 166,46 milions.

UnES FoRcES ARMAdES 
SoBREdIMEnSIonAdES

Però la militarització dels pressupostos no només 
es produeix pels PEA, un altre element a conside-
rar són les mateixes FAS i no per l’elevat nombre de 
militars que té l’Estat espanyol, 120.000, ja que un 
exèrcit de nombre reduït ho podria ser igualment. La 
militarització de les FAS prové de la Directiva de De-
fensa Nacional on s’enumeren quines són les ame-
naces a què cal fer front, a saber: preservar el medi 
ambient davant del canvi climàtic, prevenir pandè-
mies, desastres naturals, crisis humanitàries, atacs 
cibernètics, migracions massives, crim organitzat, 
vulnerabilitat energètica, inseguretat econòmica, 
terrorisme, proliferació d’armes nuclears i fer front 
a possibles conflictes armats. A excepció de l’últim 
enumerat, els conflictes armats, davant de la resta, 
no poden fer res les FAS per evitar-los. Encara que 
n’hi hagi dues, la proliferació d’armes nuclears i el 
terrorisme, on potser hi ha qui pugui pensar que les 
FAS podrien fer alguna cosa. En el cas del terroris-
me ja s’ha demostrat que les forces armades no van 
poder fer res davant els atacs perpetrats a diversos 
llocs del món des de l’11S el 2001 ni tampoc a Barce-
lona i Cambrils a l’agost del 2017. I davant d’un atac 
nuclear tampoc les FAS podrien fer res i l’únic camí 
possible és prohibir aquestes armes.

coMEnTARI FInAL

Aleshores, el paper que juguen les FAS a Espanya, 
on la possibilitat d’una guerra entre estats confron-
tants ha desaparegut i on l’exèrcit juga, des del punt 
de vista de la seguretat, una funció escassa o nul·la 
(segons sigui l’opinió de l’analista) doncs l’únic paper 
que desenvolupa és donar suport fora de les fron-
teres espanyoles als compromisos adquirits amb 
l’OTAN, la UE o l’ONU, on com a màxim es desple-
guen no més de 3.000 militars i normalment sem-
pre equipats amb un armament de potencial escàs 
en suposades missions de pau. Aleshores, per què 
no abordar a Espanya una profunda revisió de les 
FAS que rebaixi el seu nombre i les seves capacitats 
armamentístiques per posar-les en sintonia amb 
la realitat no només geopolítica sinó també amb 
les necessitats de les poblacions, de l’entorn me-
diterrani i europeu i de pas, s’alliberarien enormes 
recursos per destinar-los a les necessitats de les 
persones. Només hi ha una resposta, per l’existència 
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d’un militarisme a l’interior de la cúpula militar per 
mantenir els privilegis corporatius que pressionen 
i contaminen els polítics per continuar en la inèrcia 
de mantenir les FAS. Quan l’autèntica seguretat que 

necessita la població està relacionada amb aquells 
aspectes que són vitals per a la vida de les perso-
nes, la feina, l’habitatge, la salut, preservar el medi 
ambient i les cobertures socials.

2 . UnES FoRcES ARMAdES PER A 
UnA SEGURETAT MILITARITzAdA
Tomàs Gisbert

La funció de les Forces Armades a Espanya ve deter-
minada per la Constitució. Però la Constitució no fa 
una renúncia expressa a la guerra a l’ús de la força 
militar com a instrument de la política nacional com 
sí que determinava l’article 6 de la Constitució de la 
Segona República: “Espanya renuncia a la guerra com 
a instrument de política nacional”. La constitució de 
1978, a l’article 8, estableix que “Les Forces Armades, 
constituïdes per l’Exèrcit de Terra, l’Armada i l’Exèrcit 
de l’Aire, tenen com a missió garantir la sobirania i la 
independència d’Espanya, defensar la seva integritat 
territorial i l’ordenament constitucional.”. Article molt 
semblant a l’article 37 de la franquista Llei Orgànica 
de l’Estat de 1967. “Las Fuerzas Armadas de la Na-
ción, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar, Aire 
y las Fuerzas de Orden Público, garantizan la unidad 
e independencia de la Patria, la integridad de sus Ter-
ritorios, la seguridad nacional y la defensa del orden 
institucional.”.

I no és una mera casualitat. Les Forces Armades i 
les seves funcions són tractades de forma prefe-
rent en estar ubicades, fet insòlit a les constitucions 
dels països del nostre entorn, en el títol preliminar. 
És en aquest títol on s’estableixen els grans principis 
i valors que constitueixen l’Estat espanyol i és allà 
on col·loca al mateix nivell les forces armades, una 
administració de l’Estat, amb el reconeixement del 
pluralisme polític, els partits polítics i els sindicats, 
precedint a l’article que estableix les funcions del po-
der polític.

L’article 8 converteix les Forces Armades en custodis 
de la integritat territorial, però també de la indisso-
luble unitat de la nació espanyola (art.2) i de l’orde-
nament constitucional, una funció que exigeix   decidir 
quina és la frontera entre allò constitucional i allò 
inconstitucional, hereva de la dictadura franquista. El 
poder polític no ha abordat mai una depuració de les 
forces armades provinents del franquisme, ha confi-
at que el pas del temps faria aquest treball, però fets 
com el manifest de 700 militars retirats, i alguns a 

la reserva, contra l’exhumació de les restes del dic-
tador del Valle de los Caídos mostren que el passat 
franquista de les Forces Armades no està superat. 
La seva modernització no ha qüestionat cap política 
militarista i s’ha basat en un esforç continuat de re-
armament militar i en el desenvolupament d’un fort 
complex militar industrial. La inserció d’Espanya a 
les principals aliances militars occidentals, l’OTAN, 
la UEO i la política de defensa de la Unió Europea han 
estat un altre element de consens entre els partits 
del règim.

Les anomenades Missions de Pau de les Forces Ar-
mades a l’exterior també juguen un paper a la política 
interna per tal d’afrontar la mala imatge de les forces 
armades entre la població. Mala imatge derivada del 
seu passat com a bastió de la dictadura franquista, 
d’una història d’intervencionisme militar, de la qual 
l’intent de cop d’estat del 23-F del 1981 en va ser una 
mostra més, a la qual cosa cal afegir la convicció crei-
xent de que la pau no passa pels exèrcits ni per les 
solucions militars als conflictes.

ModEL I SoBREdIMEnSIonAMEnT  
dE LES FAS

El final del servei militar obligatori, decidit el 1996 i 
efectiu a partir del 2002, va ser un resultat d’aques-
ta crisi de legitimitat de les forces armades que el 
moviment de la insubmissió i l’auge exponencial de 
l’objecció de consciència al servei militar obligato-
ri van catalitzar. Però malgrat la fi de la conscrip-
ció obligatòria no es va renunciar a tenir un exèrcit 
professional sobredimensionat de 180.000 efectius, 
desitjos que van xocar amb les dificultats per reclu-
tar el nombre de joves necessaris per a un exèrcit 
d’aquestes dimensions. Mai no es va aconseguir re-
clutar aquest nombre de soldats. Com a conseqüèn-
cia, les unitats no tenien coberts els seus efectius, 
moltes només comptaven amb un 25% dels efectius 
teòrics. Per executar les missions a l’estranger calia 
mans i mànigues per poder enviar unitats comple-
tes. El dèficit de tropa i marineria amb què omplir 
les diferents unitats serà un element clau en les 
diferents reorganitzacions militars que s’han anat 
succeint.
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Després del fracàs del model elegit d’exèrcit profes-
sional, el govern de José Luis Rodríguez Zapatero farà 
la primera reorganització militar. Va introduir can-
vis per afavorir el reclutament, va reduir el nombre 
d’efectius teòrics a 140.000 així com també va reduir 
el nombre d’unitats militars per intentar ajustar-les a 
allò que el reclutament realment possible imposava. 
Però tampoc aconseguiran assolir aquests objectius 
menys ambiciosos. El nombre màxim d’efectius va 
ser l’any 2009 amb 132.499 militars en actiu. Quan la 
nova llei de tropa i marineria començava a fer notar 
els seus efectes, va arribar la crisi econòmica i l’atur, 
però si per una banda hi havia més aspirants impel-
lits per les circumstàncies a buscar-se la vida com a 
soldat professional, de l’altra, amb els ajustaments 
pressupostaris no hi havia diners per a noves incor-
poracions. El 2021 les forces armades comptaven amb 
118.675 efectius, poc més que els del 2002, primer any 
de l’exèrcit professional.

El govern del Partit Popular, el 2011, va emprendre 
una nova reorganització militar que donés respos-
ta a tres factors: La reducció d’efectius o, més ben 
dit, l’adequació al nombre d’efectius al què realment 
poden aspirar; les missions internacionals, que han 
esdevingut la principal activitat pràctica dels militars; 

i la necessitat de tenir sempre un mínim de força mi-
litar llesta per intervenir. I per això es marca per a 
l’any 2025 un model d’exèrcit de 120.000 efectius en 
actiu on predomini l’actuació conjunta dels exèrcits 
de terra, de l’aire i de l’armada. D’acord amb aques-
ta idea el conjunt de les forces armades es divideix 
en dos grans blocs, d’una banda, la Força Operati-
va Conjunta amb 67.000 efectius, i de l’altra, el que 
s’anomena com el “Suport a la Força” que inclou les 
casernes generals, la gestió financera i d’infraestruc-
tura, l’ensinistrament, la doctrina, etc. integrat pels 
53.000 militars restants.

Pel que fa a l’exèrcit de terra hi va haver un canvi im-
portant el 2015. De tenir la força organitzada en bri-
gades especialitzades (cuirassada, mecanitzada, 
paracaigudista, muntanya, lleugera, cavalleria…) es va 
passar a una estructura basada en vuit Brigades Orgà-
niques Polivalents (BOP), agrupades en dues divisions. 
Les BOP eren unitats que havien de disposar de tot 
allò necessari per actuar sense haver de dependre de 
combinar-se amb altres unitats per poder ser operati-
ves. Perseguien un model de brigades intercanviables 
per establir un cicle de rotació en què cada sis mesos 
s’anessin alternant entre elles; amb una BOP com a 
nucli de reacció en l’àmbit nacional, dues intervenint 

Font: Elaboració pròpia a partir de Revista Española de Defensa, 2020

Figura 1 . Redistribució d’efectius prevista per a les FAS 2025
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o preparades per fer-ho en l’àmbit internacional, dues 
més ensinistrant-se específicament per a la missió 
encomanada, dues més en l’ensinistrament general i 
l’última recuperant-se de l’última missió.

Però l’experiment va durar poc, només al cap de 3 
anys, forçats pel cost i els problemes de cohesió i 
operativitat, va tornar a modificar-se l’organització 
tot abandonant el concepte de polivalència. L’1 de 
gener del 2021 va entrar en vigor l’última reorganit-
zació. La força de l’exèrcit de terra va quedar estruc-
turada en dues divisions, Castillejos i San Marcial, el 
Comandament de Suport a la maniobra de nova cre-
ació i el Comandament de Canàries que també agrupa 
Ceuta, Melilla i Balears. La Divisió Castillejos agrupa 
sis brigades atribuïdes a missions nacionals i inter-
nacionals. La Divisió San Marcial inclou unitats amb 

capacitats molt específiques, d’alta disponibilitat, de 
reacció immediata.

coMEnTARI FInAL

L’última Estratègia de Seguretat Nacional del 2017 i 
la Directiva de Defensa Nacional del 2020, igual que 
les anteriors, no han desmilitaritzat la seguretat i la 
defensa. Tot i la inexistència d’amenaces militars al 
territori, l’Estratègia de Seguretat continua amb la 
vella política d’augmentar les capacitats militars de 
les forces armades, de la indústria militar, la subor-
dinació a les aliances militars occidentals, i especial-
ment amb els Estats Units, i tot això amanit amb una 
retòrica de contribuir a instaurar un entorn de pau i 
seguretat, que els fets s’han encarregat tossudament 
de desmentir.

Mapa 1 . distribució geogràfica de la Força de l’Exèrcit de Terra

3 . MILITARITzAcIó I coMERç 
d’ARMES
Tica Font

Tres dècades després de la caiguda del mur de Ber-
lín tornem a iniciar una nova Guerra Freda, aquesta 

vegada les dues superpotències involucrades són 
els Estats Units i la Xina. La confrontació també s’ha 
traslladat a la competició armamentista i la lluita per 
la influència política a diversos països i continents. 
Totes dues potències estan protagonitzant un pols 
per l’hegemonia global a través de camins perillosos.

Font: elaboració pròpia

Divisió Castillejos

Divisió San Marcial

Comandament de suport a la maniobra

Comandament de Canarias del ET
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Fins ara els Estats Units eren la principal potència 
en termes de riquesa, en tecnologia i en capacitats 
militars; però la Xina està molt a prop de superar 
en riquesa els Estats Units, i va al darrere en tec-
nologia i en capacitats militars, l’únic dubte estaria 
a establir l’any en què assumeix el rol de primera 
potència.

En el període Trump, la guerra comercial era la prota-
gonista, Washington acusava Pequín de robatori en 
la propietat intel·lectual i de tarifes proteccionistes, 
així el 2018 li va imposar sancions a la importació de 
productes com el ferro o l’alumini i altres sancions a 
productes industrials, transport o sanitaris i van acu-
sar la Xina d’interferir a les eleccions. A això cal afegir 
la competència per la primacia tecnològica, generant 
un conflicte amb la Xina per la tecnologia 5G, els EUA 
van llançar una agressiva campanya d’acusacions 
d’espionatge tecnològic a Huawei i van pressionar els 
aliats perquè prohibissin l’ús dels productes d’aques-
ta companyia.

GEoPoLÍTIcA, coMERç I PodER MILITAR

D’altra banda, el Pacífic asiàtic s’ha convertit en un 
espai crucial per al comerç i l’economia global, més 
de la meitat de la flota mercant mundial creua els es-
trets de Malaca, Suda i Lombok i la majoria continua 
la seva ruta cap al nord pels Mars de la Xina Meri-
dional. Vuit dels deu ports de contenidors més ac-
tius del món són en aquesta regió i un terç del petroli 
mundial transita per aquestes aigües. Si tenim pre-
sent que el 60% del valor del comerç de la Xina viatja 
per aquests mars, podem entendre que l’estabilitat 
dels països que formen part de les rutes marítimes 
és essencial per als interessos econòmics de la Xina. 
Aquest interès es plasma en inversions econòmiques 
i comercials.

A tot això cal afegir les tensions geopolítiques 
d’aquesta regió, especialment entre els principals 
poders econòmics – la Xina, el Japó i l’Índia-, que 
està evolucionant cap a paràmetres de més rivalitat 
i enfrontaments entre estats. Tot això es concreta en 
programes militars de modernització, de més inver-
sions en desenvolupament i adquisició de capacitats 
militars, en un augment de la retòrica nacionalista i 
disputes sobre la sobirania d’illes i mars juntament 
amb tensions tradicionals com insurgències, terroris-
me, pobresa o deteriorament mediambiental. L’ascens 
de la Xina com a segona potència econòmica mundi-
al catalitza la conflictivitat regional i com s’esperava 
tots aquells països que aspiren a tenir un espai com 
a potència mundial, tendeixen a desenvolupar el seu 
poder militar amb l’objectiu de garantir militarment 
els seus interessos econòmics. La Xina i alguns dels 
països asiàtics no en són una excepció.

Una de les actuacions xineses que més conflictivitat 
està generant ha estat la construcció de les illes arti-
ficials al sud del Mar de la Xina, aigües que la Xina re-
clama que pertanyen a la seva sobirania i que difereix 
de les consideracions de Malàisia, Taiwan o Vietnam. 
La militarització per part de la Xina d’aquestes illes 
provoca la confrontació entre aquests Estats. La con-
frontació entre les dues potències econòmiques de la 
regió al Mar de la Xina Oriental -la Xina i el Japó- s’ha 
intensificat a partir de 2013 amb la creació unilate-
ral per part de la Xina de la Zona d’Identificació de 
Defensa (aèria sobre territori administrat pel Japó). 
A tots dos mars cada vegada són més freqüents els 
incidents que involucren avions, patrullers, pesquers, 
vaixells de guerra o vaixells de recerca. Per a Washin-
gton, aquestes disputes sobre la sobirania marítima 
poden afectar greument el funcionament de l’econo-
mia mundial, així com soscavar el principi de lliure 
circulació marítima i la propietat dels “béns comuns 
globals”. Per a Pequín, els EUA són una potència en 
decadència que vol impedir l’ascens de la Xina a l’es-
cenari global per no perdre la seva posició de primera 
potència mundial. D’altra banda, els Estats Units cre-
uen que Pequín amenaça els seus interessos estra-
tègics i que competeix de manera injusta en l’àmbit 
comercial. Pequín assenyala que la presència militar 
nord-americana a la regió obeeix a una estratègia per 
evitar que la Xina assumeixi un paper de lideratge a 
la regió.

D’altra banda, la Casa Blanca ha endurit la seva po-
sició i ha prohibit inversions nord-americanes a unes 
60 empreses xineses pels seus vincles militars. A això 
cal afegir el pacte de seguretat per compartir tecno-
logia de defensa entre els Estats Units, el Regne Unit 
i Austràlia que es pot interpretar com un intent de 
contrarestar els avenços de la Xina. Biden ha deixat 
clara la seva voluntat de contenir l’avenç de la Xina al 
Pacífic i mostra la seva preocupació per l’enfortiment 
militar xinès.

coMERç d’ARMES

A mesura que el pol econòmic mundial s’ha traslladat 
d’occident al continent asiàtic, el pol de conflictivitat 
mundial també s’ha traslladat i això es manifesta en 
un increment constant d’adquisicions d’armament. En 
el període 2005-2017 els principals exportadors d’ar-
mes van ser els Estats Units amb un 32%, seguit de 
la Unió Europea amb un 29% i Rússia amb un 23%. El 
continent asiàtic va ocupar la primera posició al ràn-
quing regional de receptors d’armament amb el 35% 
(sense tenir present l’autoproducció de la Xina), seguit 
de l’Orient Mitjà, amb el 22%.

Els interessos econòmics i polítics en disputa a la re-
gió generen aliances entorn dels pols en disputa, la 
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Xina o els Estats Units; aquestes aliances es materi-
alitzen en exportacions d’armament, així podem veu-
re que si Rússia va dominar aquest mercat d’armes 
a la regió, lentament va perdent mercat a favor dels 
Estats Units i la Unió Europea. Les exportacions d’ar-
mes russes han tingut com a principals destinacions 
l’Índia, la Xina, el Vietnam, Malàisia, el Kazakhstan, 
Myanmar, Indonèsia o l’Afganistan. Les exportacions 
nord-americanes han tingut com a principals desti-
nataris Corea del Sud, Japó, Taiwan, Singapur, l’Índia, 
el Pakistan, l’Afganistan o Indonèsia. Les exportaci-
ons de la Unió Europea han tingut com a principals 
importadors l’Índia, Corea del Sud, Singapur, la Xina, 
Indonèsia, Malàisia, el Pakistan o Tailàndia. En el cas 
de la Unió Europea, cal destacar que França ha estat 
l’únic país que ha exportat armes a la Xina -sobre la 
Xina hi ha acord amb els Estats Units de no exportar 
armament per impedir transferències de tecnologia 
militar-. La Xina, que en els darrers 20 anys ha realit-
zat grans inversions en la modernització de les seves 
capacitats militars, comença a tenir presència com a 
potència exportadora d’armes; al continent asiàtic els 
seus principals clients han estat el Pakistan, Bangla 
Desh o Myanmar.

Per poder observar la influència de la geopolítica a les 
exportacions d’armament hem de parar atenció a qui 
no es ven. Si mirem amb aquest criteri podem obser-
var que les aliances de després de la segona Guerra 
Mundial i les aliances de la Guerra Freda es mantenen. 
En el mercat rus tenen un fort pes les exportacions a 

l’Índia, la Xina o el Vietnam, en canvi no s’exporta al 
Japó, Taiwan, Singapur, les Filipines o Corea del Sud. 
En canvi, els nord-americans exporten a Corea del 
Sud, el Japó, Taiwan, Singapur o l’Índia i no exporten a 
la Xina o el Vietnam. La Unió Europea, que segueix la 
mateixa política d’aliances que els nord-americans, 
exporta a l’Índia, Corea del Sud, Singapur, Indonèsia, 
el Japó o Taiwan, però també exporta al Vietnam i la 
Xina, encara que les xifres no siguin gaire rellevants 
en quantia. En general podem considerar que Rússia 
i els Estats Units mantenen una continuïtat de la seva 
política de blocs i aliances força marcada.

coMEnTARI FInAL

Com a conseqüència de la política de rearmament 
xinesa i del creixement econòmic en alguns països 
asiàtics, es produeix un increment del seu rearma-
ment. Rearmament que podria ser qualificat de car-
rera armamentística. De fet, els darrers anys l’Índia, el 
Vietnam o les Filipines estan incrementant de manera 
substantiva els seus pressupostos de defensa i les 
seves adquisicions d’armament modern. La tensió o 
inseguretat que la Xina genera en certs països asiàtics 
obre un mercat rellevant per a la indústria d’arma-
ment.

Tanta acumulació militar a la regió augmenta la pre-
ocupació. Hi ha el risc de malentesos entre els estats 
asiàtics i de possibles respostes armades davant de 
possibles errors polítics.

4 . LA MILITARITzAcIó  
dE LA IndúSTRIA
Pere Ortega

La militarització de la indústria es produeix pel fet de 
dedicar una part de les seves activitats a la producció 
militar sigui d’armaments, accessoris o serveis, cosa 
que converteix aquestes empreses en el principal 
beneficiari econòmic de l’existència de les Forces Ar-
mades, ja que la seva comesa és proveir-les d’equips 
i serveis per al seu funcionament. I, en aquest sentit, 
per augmentar, prosseguir i optimitzar els seus be-
neficis pressionen governs i forces polítiques perquè 
adquireixin cada vegada més capacitats (armes, tec-
nologies, instal·lacions i infraestructures) militars. A 
això cal afegir que, a causa dels alts preus de les ar-
mes i les tecnologies associades a la seguretat militar, 
juntament amb el secretisme que envolta la produc-
ció militar i les exportacions d’armes, s’afavoreixen 

pràctiques corruptes alhora que es contribueix a la 
militarització de la indústria militar.

UnA IndúSTRIA MILITAR PRoTEGIdA

És sabut que el principal beneficiari de l’existència de 
la indústria militar i de les vendes d’armes és l’ano-
menat complex militar industrial, un entramat on es 
donen cita els interessos dels principals accionistes 
i directius de les empreses militars, d’alguns polítics, 
-especialment els lligats al Ministeri de Defensa-, i 
d’alts comandaments militars -per una qüestió cor-
porativa: donar sentit a la carrera militar-. Tots amb 
el mateix objectiu: el desig d’influir en les decisions 
dels governs sobre la geopolítica i els conflictes inter-
nacionals. Una pressió adreçada al fet que s’opti per 
l’ús de la força per resoldre els conflictes i que obli-
gatòriament es tradueix a adquirir més armaments, 
equips i serveis que augmentin les capacitats de les 
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Forces Armades. Espanya no n’està exempta d’aquest 
greu problema. Per exemple, la Llei que regula les ex-
portacions d’armes permet que siguin tractades com 
a matèria reservada i no s’informi al Congrés dels 
Diputats, impedeix la transparència i permet que es 
donin casos de corrupció. Transparency International 
va aconseguir que es convoqués a les Nacions Unides 
una Convenció contra la Corrupció el 2004 (Nacions 
Unides, 2004), on es va estimar que el cost global de 
la corrupció al sector de la defensa era, com a mínim, 
de vint mil milions de dòlars a l’any.

A l’Estat espanyol també hi és present aquest lobby 
industrial/militar que exerceix aquesta pressió sobre 
les decisions dels polítics que governen. Una bona 
prova n’és veure com les empreses militars s’inte-
ressen per fitxar com a executius militars d’alt rang i 
polítics que han estat lligats al Ministeri de Defensa. 
Aquest és un fet comú a molts països a causa dels 
beneficis que obtindran les empreses d’un personal 
amb relacions, coneixements i informació privilegiada 
sobre les polítiques militars dels governs. En aquest 
sentit, Espanya tampoc no és diferent i els últims 
anys s’han prodigat els polítics, però especialment 
molts alts comandaments militars que, deixat el ser-
vei actiu, passen a incorporar-se com a alts executius 
en empreses militars (Ortega, 2015).

L’alta protecció obtinguda per la indústria militar es-
panyola per part dels governs que han dirigit Espanya 
els darrers anys es pot observar a través de l’evo-
lució de les vendes de les empreses militars. L’any 
1996 les vendes d’armament d’aquestes indústries 
van ser d’un import de 1.002 milions d’euros (Comte 
Fernández-Oliva, 1995), l’any 2019 han estat de 7.141 
milions en euros corrents (Centre Delàs d’Estudis per 
la Pau, 2021a). Un augment tan extraordinari no s’ex-
plica sense el suport dels governs, tant del Partit Po-
pular com del PSOE, a la producció d’armaments, on 
el mateix Estat a través del Ministeri de Defensa és 
el primer client, i la resta de la producció es destina a 
l’exportació també amb la complicitat de l’Estat. No-
més un exemple per il·lustrar aquest suport. Enmig de 
la crisi financera iniciada el 2008, el 2011 el Partit Po-
pular va arribar al Govern, i a causa de les retallades 
pressupostàries imposades es van reduir ostensible-
ment les compres d’armes del Ministeri de Defensa a 
les indústries, però el nou ministre de Defensa, Pedro 
Morenés3 i el seu equip, es van implicar a fons a donar 
suport a les indústries militars espanyoles i així pal·li-
ar les compres des de Defensa ajudant les empreses 
militars a la recerca de mercats a l’exterior. En aquest 
sentit, Defensa va obrir fins a 37 agregats militars en 
ambaixades i consolats per facilitar contactes, sig-

3. Pedro Morenés en la seva anterior etapa va estar vinculat com a 
executiu en diverses empreses militars i de seguretat, Instalaza, SAPA 
Placencia, Segur Ibérica i MBDA España

nar protocols de cooperació militar amb altres Estats, 
promocionar la presència en diferents fòrums i fires 
d’armes a les indústries, i ajudar en la negociació de 
contractes. En definitiva, el Ministeri de Defensa va 
actuar com a agent comercial al servei de les empre-
ses militars d’Espanya. Aquesta política d’ajuda a les 
empreses militars es va traduir immediatament en 
què a Espanya el 2013 les exportacions ascendissin a 
3.907 milions. Si abans de la crisi financera el Ministeri 
de Defensa adquiria entre el 60% i el 70% de tota pro-
ducció militar, ara s’havien invertit els termes, i el 62% 
de tota la producció (aquell any va ser de 6.280 M€) 
anava a l’exportació gràcies als ajuts de l’Estat.

L’augment en les exportacions d’armes va semblant 
al de la producció. Tornant a la comparació amb l’any 
1996, les exportacions realitzades van ser aquest any 
de 114,7 milions d’euros i el 2020 han estat de 3.622 
milions corrents (Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 
2021b). Aquest brutal increment demostra que és poc 
efectiva la Llei que regula el comerç d’armes que des-
aconsella amb vuit punts les exportacions, però, en 
canvi, la vergonyant realitat demostra que al voltant 
d’un 20% de les mateixes, segons els anys, es destina 
a països que la mateixa Llei prohibeix.

Un altre dels signes de militarització ja tractat a 
l’apartat del Pressupost de Defensa d’aquest mateix 
informe són els Programes Especials d’Armaments. 
Aquests PEA, com s’ha indicat en un altre apartat 
d’aquest informe, majoritàriament no obeeixen a 
les necessitats de la seguretat, sinó als interessos 
d’aquest lobby industrial/militar. Amb aquest, malau-
radament, col·laboren els treballadors i sindicats de 
les empreses davant el perill de perdre els seus llocs 
de treball, quan haurien de preocupar-se per la con-
versió i produir béns civils, ja que estan col·laborant a 
produir armes que poden ser utilitzades en conflic-
tes armats generant molt patiment a altres éssers 
humans. Una col·laboració dels treballadors en la 
producció d’armaments que també contribueix a la 
militarització de la societat en acceptar de forma acrí-
tica uns productes que poden contribuir a, a més de 
destruir vides humanes, a altres perversions com ara 
contribuir a l’increment de la crisi ecològica.

coMEnTARI FInAL

La indústria militar -millor anomenar-la de guerra 
ja que els armaments no tenen altra funció que ser 
utilitzats per acovardir (dissuadir) o directament ser 
utilitzats en conflictes armats (guerres)- juga un fac-
tor determinant en la militarització social, ja que s’hi 
conjuguen els interessos dels accionistes i els tre-
balladors de les empreses, amb la col·laboració dels 
militars i els polítics lligats als ministeris de defensa. 
Un conglomerat d’interessos que no només pressi-
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onen els governs per continuar en la perversa espi-
ral d’utilitzar l’ús de la força militar per resoldre els 
conflictes humans, sinó que influeixen sobre l’opinió 
pública en llançar missatges estranys sobre les bon-
dats d’una indústria que crea llocs de treball, ajuda 
al desenvolupament tecnològic del país a través de 

la R+D+i i enforteix el creixement i enriquiment de 
l’economia. Qüestions que en aquest curt apartat no 
poden ser tractades però que han estat extensament 
analitzades i exposades a moltes altres publicacions 
del Centre Delàs d’Estudis per la Pau (per exemple a 
Ortega, 2018).

5 . MILITARITzAcIó dE LA R+d
Xavier Bohigas

La recerca científica és una activitat fonamental per al 
desenvolupament del coneixement científic i tecnològic 
i pot contribuir al benestar de les persones. A més és un 
factor econòmic de primer ordre. Les activitats de re-
cerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) es realitzen 
en centres específics, en universitats i en la indústria. El 
finançament prové de fons públics i de privats.

La R+D+i en el sector militar és fonamental per cre-
ar i millorar armes, equips, sistemes, etc. Per això, es 
podria qüestionar si la R+D militar contribueix al ben-
estar de les persones o bé, contràriament, provoca un 
perjudici a la societat. 

A l’Estat espanyol, la major part dels centres de recer-
ca militar són de titularitat pública. La majoria d’em-
preses d’armes tenen un departament de R+D.

cEnTRES dEL MInISTERI dE dEFEnSA

Hi ha onze centres de recerca que depenen del Mi-
nisterio de Defensa. Destaca l’Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA) per la 
seva grandària. 

L’INTA realitza diversos projectes d’investigació mili-
tar, dels quals el sector aeroespacial i aeronàutic és 
el que té més activitat. El 2014 va integrar el Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, el Centro 
de la Marañosa y el Laboratorio de Ingenieros (Info-
defensa, 2014). Així, d’aleshores ençà també realitza 
activitats sobre hidrodinàmica i les tecnologies de la 
defensa i la seguretat.

Entre d’altres, porta a terme el Programa Nacional de 
Observación de la Tierra (PNOT), els programes de 
satèl·lits PAU i Ingenio, la finalitat del qual és desen-
volupar un sistema de comandament, monitoritza-
ció i generació de productes en terra. També realitza 
activitats d’homologació d’armament i equipament i 
proves de foc. És l’organisme certificador dels pro-

jectes Airbus-400M de transport militar, helicòpters 
militars, avió de combat europeu EF-2000, entre d’al-
tres. Activitats que li aporten ingressos addicionals 
per al seu funcionament. 

El 2008 es van crear tres Centros Universitarios de la 
Defensa amb l’objectiu d’impartir titulacions univer-
sitàries de grau conjuntament amb la formació militar 
i constitueixen els estudis dels futurs oficials de les 
forces armades. Un està ubicat a l’Academia Gene-
ral Militar de Saragossa (Exèrcit de Terra); un altre a 
l’Escuela Naval Militar de Marín (Armada) i el darrer 
a l’Academia General del Aire de San Javier (Exèrcit de 
l’Aire). Cada centre està adscrit a una universitat: Uni-
versidad de Zaragoza, Universidad de Vigo i Universi-
dad Politécnica de Cartagena, respectivament. Com 
a centres universitaris, a més d’impartir docència, 
també desenvolupen alguna activitat d’investigació.

L’activitat del Real Instituto y Observatorio de la Ar-
mada està centrada en l’observació i el càlcul d’efe-
mèrides astronòmiques i en els treballs d’investigació 
que li assigni l’Armada.

L’Exèrcit de l’Aire disposa de dos centres de recerca 
militar. Les activitats del Centro Logístico de Arma-
mento y Experimentación (CLAEX) són el disseny i 
manteniment del software dels sistemes d’armes de 
l’Exèrcit de l’Aire, així com l’experimentació i homo-
logació d’equips i d’armament. El Centro Logístico de 
Transmisiones (CLOTRA) es dedica al manteniment 
dels sistemes de comandament i control.

L’INTA és, amb molta diferència el centre de recerca 
militar més important. Segons les dades del Minis-
terio de Defensa (Ministerio de Defensa, 2020), l’any 
2019 hi havia 1.331 persones dedicades a activitats de 
R+D en centres dependents del M. Defensa, que inclou 
investigadors (761 persones, 57%), tècnics (185, 14%) 
i personal auxiliar (385, 29%). El personal de l’INTA 
era de 1.032, que representa el 77% del total. A con-
tinuació hi ha el Centro Universitario de la Defensa 
de Zaragoza amb 96 persones (7%) i eI següent és el 
Real Instituto y Observatorio de la Armada amb 45 
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treballadors (3%). Els altres centres tenen un nombre 
inferior de persones dedicades a la R+D militar. 

Pel que fa a la despesa les diferències també són 
clares. La despesa total dels centres de R+D del Mi-
nisterio de Defensa, l’any 2019, va ser de 148,6 mili-
ons d’euros. Les despeses de l’INTA van pujar a 143 
milions d’euros (que representa el 96% del total), les 
del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza a 
una mica més de 2 milions i les del Real Instituto y Ob-
servatorio de la Armada no van arribar a 1,5 milions. 

Pel que fa al personal de tots aquests centres, 383 
són dones, que representa un 29%. Com a comparati-
va ens ajudarà saber que el 49% del personal del CSIC 
són dones (Presidencia del CSIC, 2020). 

FInAnçAMEnT R+d MILITAR

Les fonts de finançament de la R+D+i militar són 
diverses. Una part molt important prové dels Pres-
supostos Generals de l’Estat (PGE). Cada una de les 
empreses d’armes també hi destina una part dels 
seus recursos. Alguns governs autonòmics i municipis 
també poden contribuir directament o indirectament 
(amb exempció de tributs, per exemple) a la R+D mili-
tar. Els programes europeus de recerca també poden 
representar una aportació important. 

En els PGE tenim informació detallada de la contribu-
ció de l’Estat a la recerca militar. Hi ha dos programes 
(464A i 464B) dedicats al finançament de la R+D mili-
tar militar (Ortega, Bohigas y Sánchez Ochoa, 2020). El 
programa 464A està dedicat a la investigació i estudis 
de les Forces Armades espanyoles, i als PGE de 2021 
s’hi van destinar 184 milions d’euros. La major part 
del pressupost d’aquest programa (al voltant del 80%, 
segons l’any) està dedicat a l’INTA. El programa 464B 
són ajudes per secundar la innovació tecnològica en 
el sector de defensa i va dirigit a les empreses militars 
que desenvolupen determinats programes d’interès 
pel per al govern espanyol amb les què s’han signat 
acords d’adquisició d’armes. Així, per exemple en els 
pressupostos per al 2021 s’hi van assignar 676 mili-
ons d’euros per impulsar els programes d’armament 
següents: submarins S-80, Fragata F-110, vehicles 
blindats 8x8 i helicòpters NH-90. Les empreses que 
poden rebre aquests diners són principalment Navan-
tia (que desenvolupa els submarins S-80 i les fraga-
tes F-110), NH Industries4 (fabricant dels helicòpters 
NH-90), General Dynamics (fabricant dels vehicles 
8x8), Indra (participa en els projectes S-80, vehicles 
8x8) i altres. Que coincideix amb els majors fabricants 
d’armes de l’Estat espanyol. 

4. NH Industries és propietat d’Airbus Helicopter, Leonardo helicopter i 
Fokker. NH Industries / The Company: http://www.nhindustries.com/
website/en/ref/The-Company_150.html 

Les dotacions del programa 464B són avançaments 
que es realitzen a les empreses perquè realitzin els 
corresponents programes d’investigació per fabricar 
les armes, que posteriorment comprarà el Ministerio 
de Defensa. Aquests avançaments són en forma de 
crèdits retornables a vint anys i un interès del zero per 
cent. Però, fins ara, les quantitats retornades per part 
de la indústria militar han estat ínfimes. Així doncs, 
aquests crèdits en R+D, realment, s’han convertit en 
ajudes directes a la indústria militar (Ortega, 2017; Or-
tega i Bohigas, 2017: 15).

El percentatge pressupostat per a la R+D militar, en 
els PGE dels darrers anys, respecte el pressupostat 
per a R+D total oscil·la entre el 7% i el 9%, segons 
l’exercici. Però, hem de recordar que la quantitat re-
alment executada del pressupost en R+D civil sol ser 
molt inferior a la quantitat pressupostada inicial-
ment, mentre que la R+D militar s’executa comple-
tament. Això implica que el percentatge realment 
dedicat a R+D militar, respecte el total de la R+D, si-
gui, finalment, molt més gran que el reflectit en el 
pressupost, superant habitualment el 15% (Bohigas, 
2017). Els mitjans de comunicació solen informar dels 
pressupostos presentats pel govern, però no és ha-
bitual que informin de la despesa realment gastada 
en acabar l’exercici. Això fa que la ciutadania, segu-
rament, tindrà la idea equivocada que la contribució 
de la R+D militar respecte la R+D total és molt menor 
de la real.

És difícil saber exactament quants recursos es des-
tinen a la R+D militar a tot l’Estat, ja que és difícil 
saber exactament els recursos que cada empresa, i 
altres organismes, hi dedica. Seria molt interessant 
fer una recerca específica per conèixer-ho en detall.

Podem fer una estimació. Indra informa (INDRA, 2020: 
65) que destina el 8,7% de les seves vendes a R+D. 
Donat el perfil altament tecnològic d’Indra, podem 
considerar que la majoria d’empreses militars des-
tinen un percentatge menor a la recerca. Les vendes 
de la indústria militar a l’Estat espanyol són 7.661,82 
milions d’euros (Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 
2021). Així doncs, si considerem que, de mitjana, la 
inversió en R+D de la indústria militar és un 5% de 
la seva facturació, obtenim que la indústria militar 
destina més de 383 milions d’euros anualment a la 
R+D militar. 

coMEnTARI FInAL

El pressupost de la UE per a 2021-2027 inclou un Fons 
per a finançar la investigació i desenvolupament de 
productes i tecnologia militars que arriba a 13.000 
milions d’euros (De Fortuny, Teresa y Bohigas, Xa-
vier, 2019). Aquest Fons representarà un important 

http://www.nhindustries.com/website/en/ref/The-Company_150.html
http://www.nhindustries.com/website/en/ref/The-Company_150.html
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augment dels recursos de la R+D militar en el futur 
proper, ja que, fins ara, la UE no havia finançat la in-
vestigació estrictament militar.

L’Estat espanyol se situa en vintè lloc a nivell mundial, 
pel volum de les exportacions. Però és el setè estat 
exportador d’armes mundial (Wezeman, Pieter D., 

Kuimova, Alexandra y Wezeman, Siemon T., 2021). Les 
seves inversions en R+D (1,3% del PIB) són de les més 
baixes de la UE (2,2% del PIB) (OECD Data, 2021). Si els 
recursos destinats a R+D militar a l’Estat espanyol es 
destinessin a R+D civil, es podria millorar la innovació 
industrial civil i, així, augmentarien les exportacions 
de productes industrials.
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LA MILITARITzAcIó
dE L’àMBIT hUMAnITARI

6 . LA UME o LA MILITARITzAcIó 
dELS SERvEIS dE PRoTEccIó cIvIL
Alejandro Pozo Marín

La creació de la Unitat Militar d’Emergències (UME) 
el 2005 va ser polèmica. No va estar precedida d’un 
debat parlamentari ni la seva necessitat va sorgir de 
cap mobilització o petició. Tampoc figurava al pro-
grama electoral del PSOE, que va guanyar les elec-
cions un any abans. Va ser criticada en gairebé tots 
els àmbits. Pel sector associatiu i el de resposta a 
catàstrofes, que van percebre una militarització de 
la protecció civil. També pel Tribunal Suprem, que va 
anul·lar el reial decret que establia el protocol d’in-
tervenció de la UME, donant la raó al govern basc, 
que considerava que hi havia una invasió de compe-
tències en protecció civil i seguretat jurídica (Colla-
do, 2008). També en el si de les Forces Armades, on 
una part entenia que la seva funció era establir la 
pau que s’aconsegueix amb les armes i una altra va 
percebre amb greuge comparatiu que la UME no tin-
gués dependència orgànica ni funcional de cap dels 
exèrcits, sinó del president del Govern; que estigués 
dirigida per un general de major rang que, per exem-
ple, Infanteria de Marina; o, suposem que sobretot, 
que fossin els militars més ben pagats i equipats.5 I 
també va ser criticada a l’arc parlamentari. El llavors 
vicepresident de la Comissió de Defensa, del Partit 

5. Collado, 2008; i entrevistes confidencials a membres a les Forces 
Armades.

Popular, va qualificar la UME de “capritx faraònic” del 
llavors president del Govern Rodríguez Zapatero i de 
“malbaratament”. Segons el programa electoral del 
2008 del PP, la UME era “una decisió discutible per-
què implica la segregació permanent d’un contingent 
important per a missions no militars i amb un contro-
vertit encaix legal”.6

Dècada i mitja després, molts dels qui criticaven la 
UME l’elogien i, com a cara més agraciada, s’ha con-
vertit en instrument per millorar la valoració dels 
exèrcits en conjunt. Era aquesta, probablement, una 
de les intencions de José Bono, el ministre de Defen-
sa entre el 2004 i el 2006 que va promoure aquesta 
imatge més amable a través de l’oportunisme hu-
manitari. De fet, al vídeo promocional de les Forces 
Armades de la campanya 2004-2005, “Ahora Más”, 
àmpliament publicitat per televisió, el 100% de les 
imatges corresponien al que autodenominen “huma-
nitari”. La UME, per tant, presta un servei aplaudit i 
avui està molt ben percebuda per l’opinió pública es-
panyola. Doncs on és el problema?

En general, la UME fa el mateix que els bombers o la 
protecció civil. Podria dir-se, per tant, que solapa ser-
veis. Repeteix fins i tot l’activitat desenvolupada des 
del 1971 pel 43 Grup de les Forces Aèries, de l’Exèrcit 
de l’Aire, dedicat a l’extinció d’incendis i el rescat de 
persones. Pels seus lemes, es diria que amb efecti-
vitat: “¡Apaga... y vámonos!”, “Donde pongo el ojo... 
¡mojo!” y “Estuve en el infierno... y lo apagué” (Exèrcit 

6. “Las Ideas Claras. Con Rajoy es posible”, programa de govern del PP 
2008, p. 80, punt 499.
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de l’Aire, 2021). Des del 2007 té relació operativa amb 
la UME, però es tracta de dues unitats separades. 
Funcionalment depèn del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic, i abans d’Agricultura. 
Una altra unitat, aquesta de l’Exèrcit de Terra, opera-
tivament depenent de la UME, però amb estructura 
separada, és el Batalló d’Helicòpters d’Emergència II. 
També va ser creada el 1971, però per donar suport 
a les missions de combat al Sàhara Occidental. Més 
tard va fer intervencions a l’exterior (i a l’illa de Perejil) 
i, des de 2008, es dedica també a l’extinció d’incendis 
i tasques de recerca i rescat. A l’exterior, la UME ha 
intervingut després de terratrèmols a Haití, Nepal o 
Equador; incendis a Bolívia o Guatemala o ciclons a 
Moçambic.

PER qUè no éS Un Bon EXEMPLE

1. Degradació de Protecció Civil. Segons l’acord de 
creació de la UME (Consell de Ministres, 7 d’oc-
tubre de 2005), “pretén corregir la precarietat 
o l’escassetat de mitjans de l’Administració per 
atendre situacions excepcionalment adverses 
com ara grans incendis, inundacions, nevades, 
terratrèmols i riscos biològics, químics o radio-
lògics”. Cal preguntar-se per què, si els mitjans 
de protecció civil eren “precaris”, no es va dedicar 
l’important esforç econòmic de crear la UME per 
millorar-los. El mateix acord proporciona res-
postes: “Les Forces Armades tenen una capaci-
tat especial de reacció, concentració de mitjans, 
transport massiu i permanència sobre el terreny 
per temps indefinit, afrontant situacions de risc. 
Així mateix, tenen el valor afegit d’infondre con-
fiança en la població civil”. No obstant això, en 
aquell moment estaven força pitjor valorades que 
els bombers: segons un estudi del Centre d’Inves-
tigacions Sociològiques de febrer del 2005 (estudi 
núm. 2592, el més proper a la data de la creació 
de la UME), el 87% de les respostes qualifica-
va amb una nota igual o superior a 7 (sobre 10) 
els bombers, mentre amb prou feines un 2% els 
suspenia amb menys d’un 5. Per contra, només 
un 39,6% posava aquesta nota igual o superior 
a 7 al “militar de carrera”, mentre que el 23,5% el 
suspenia. En el cas de “soldat professional”, els 
percentatges eren, respectivament, 39,4% i 23%. 
A més, aquestes dues professions militars eren, 
de llarg, les pitjor valorades entre les deu per les 
quals es preguntava.7

2. Militarització de la protecció civil. Per definició, 
la protecció civil no pot ser militar, o és civil o és 

7. A més de “bomber”, les altres eren “advocat”, “professor”, “comerciant”, 
“empresari”, “metge”, “policia” i “periodista”.

militar, i això suposa un canvi dràstic de paradig-
ma. Per exemple, el compromís professional es 
condiciona a l’obediència marcial i la rendició de 
comptes passa a la jurisdicció militar, encara que 
poc sentit té que bombers i militars que cometin 
una mateixa falta o delicte assumeixin respon-
sabilitats de manera diferent. D’altra banda, una 
bombera es forma com a bombera, i les funcions 
que exerceix representen la totalitat de la seva 
raó de ser i donen sentit a una preparació i experi-
ència específiques. A la UME, la professió té una 
essència diferent, i la formació i la pràctica també 
ho són. A més, la dedicació és diferent: cada bom-
ber o bombera a Espanya fa 18 intervencions cada 
any, mentre que per a cada membre de la UME 
són 0,0084 anuals (Torres, 2019). La UME compta 
amb 27 aeronaus (Ministeri de Defensa, 2021), en 
un total que inclou uns 1.000 vehicles. Són pocs o 
massa, en funció del criteri que es faci servir, però 
es pot sostenir que aquests mateixos recursos 
prestarien molt més servei en mans civils. A més, 
segons l’acord del Consell de Ministres, la UME 
té la “capacitat per utilitzar altres mitjans en cas 
d’emergència tant de les mateixes Forces Arma-
des, com de la Guàrdia Civil (Servei de Muntanya i 
Servei Cinològic)”. Cal imaginar tot això a disposició 
de serveis de bombers i Protecció Civil, per al dia a 
dia i no per a situacions excepcionals. A més, con-
vé tenir en compte que els serveis locals arriben 
abans (perquè ja hi són, mentre que la UME s’ha 
de desplaçar des d’una de les seves set bases) i 
estan a primera línia (perquè coneixen la zona on 
operen).

3. Augment dels costos. La UME realitza “tasques 
que no li corresponen” (Núñez, 2019: 8), que fan 
altres actors amb qui duplica funcions, formació 
i estructura. D’una banda, actua molt menys a un 
cost molt superior. El 2019 la UME va fer 64 inter-
vencions (la tercera xifra més alta de la seva his-
tòria), 0,017 cada membre d’una plantilla de més de 
3.500. El pressupost és d’uns 150 milions d’euros 
anuals (Torres, 2019). Aquest mateix any, només a 
Barcelona,   607 bombers i bomberes van fer gairebé 
21.000 sortides, 34,5 per cap, amb un pressupost 
tres vegades menor (Forner, 2020; García, 2019). De 
l’altra, utilitza recursos més costosos que Protecció 
Civil per fer funcions pròpies de protecció civil. Per 
exemple, els vehicles terrestres militars utilitzats 
per la UME els primers anys (els models militars 
Santana “Anibal” i URO VAMTAC) van ser substituïts 
pel Volkswagen “Amarok”, una versió adaptada d’un 
vehicle civil. Un VAMTAC era cinc vegades més car 
que un Amarok, i també el manteniment és més car 
i complicat (Infodefensa, 2016).
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La UME pot ser entesa com a “fracàs de l’Estat” (Rey, 
Thieux i Núñez, 2006). Suposa una militarització de 
la resposta pública a catàstrofes la raó de ser de 
la qual no està fonamentada en una major o millor 
formació, més capacitats tècniques o més confian-
ça de la població. Té valor afegit, però el proporcio-
nen els mitjans de què disposa, uns recursos molt 
més costosos del que es necessita per a les tasques 
exercides. La creació de la UME va tenir a veure amb 
l’oportunisme polític i la millora de la imatge de les 
Forces Armades (això explica que sempre hi hagi 

càmeres en les seves intervencions i la seva omni-
presència als mitjans de comunicació, en comparació 
amb les tímides aparicions de les actuacions civils); 
o amb l’ànim centralitzador de la resposta, oposat a 
les competències autonòmiques. No es pretén aquí 
difamar la tasca dels qui treballen a la UME ni dei-
xar de reconèixer la seva feina i agrair-la. Es tracta, 
en canvi, d’un problema estructural i de legitimació 
d’assumptes politicomilitars a costa de degradar 
a qui corresponen aquestes mateixes funcions. Si 
aquests serveis són deficients, cal enfortir-los, no 
substituir-los, ni militaritzar-los, ni tan sols comple-
mentar-los.

7 . LA MILITARITzAcIó dE L’ESPAI 
FRonTERER A ESPAnyA
Ainhoa Ruiz Benedicto

Quan parlem de militarització de l’espai fronterer, 
ens referim al fet que l’Estat desplega a la seva 
frontera una sèrie d’elements de vigilància, control i 
disrupció de l’espai fronterer, que en la majoria dels 
casos empren mètodes que barregen allò policial 
amb allò militar. A aquests elements els acompa-
nyen narratives que assenyalen que les persones 
que migren suposen una amenaça per a la seguretat, 
la qual cosa pretén justificar el desplegament de la 
militarització fronterera. Per a Heyman, per exemple, 
la militarització de fronteres es produeix, específica-
ment, de dues formes: emprant militars en activitats 
que normalment són pròpies de cossos civils, com 
el narcotràfic a les fronteres, així com mitjançant 
l’ús d’eines, tecnologia, tàctiques i un altre tipus de 
models organitzatius que són propis dels militars 
(Heyman, 2012: 273). 

Dins d’aquests grups de sistemes de control fronterer, 
trobem dos tipus, els físics i els tecnològics. Els ele-
ments físics es poden resumir en murs, concertines, 
tanques de filferro, rases, així com el desplegament 
de soldats o cossos de seguretat i altres elements 
destinats a condicionar o dirigir el moviment (Nail, 
2019: 194). El segon grup de sistemes són els tecno-
lògics, aquells que s’insereixen en murs i tanques i 
que acompanyen a tota la infraestructura de milita-
rització fronterera, com càmeres, detectors de calor, 
de moviment, visors de freqüència cardíaca, radars o 
drons, entre altres. A més, en el cas espanyol, i com 
es veurà més endavant, el mar mateix s’ha erigit com 
una barrera, militaritzant les rutes migratòries marí-
times com és el cas de la ruta de Canàries.

cARAcTERÍSTIqUES dE LA MILITARITzAcIó 
FRonTERERA ESPAnyoLA

Els murs fronterers de Ceuta (1993) i Melilla (1996) 
han estat els primers a construir-se en territori de la 
Unió Europea després de la caiguda del mur de Berlín 
el 1989 (Saddiki, 2017: 63), amb la finalitat de contro-
lar, interceptar i impedir els moviments migratoris. 
D’aquesta manera Espanya comença a definir el que 
després seran les principals polítiques de la denomi-
nada «Europa Fortalesa» convertint-se en paradig-
ma i referent per a la resta dels Estats membre de la 
Unió Europea (Lancho, 2017). L’estructura fronterera 
de Ceuta i Melilla va augmentar la seva alçada fins a 6 
metres després de la denominada «Crisi de la Tanca» 
de 2005, en un intent de travessar les tanques per 
part de centenars de persones migrades, moment en 
què van morir cinc d’elles tirotejades per la Guàrdia 
Civil (Abad i Rodríguez, 2005). Aquests fets mostren 
el caràcter militar que es forma entorn d’aquest espai 
fronterer, en el qual l’ús de la força i els mètodes de 
coerció són la resposta política enfront d’una qüestió 
de tipus humanitari. 

Un dels elements més polèmics de les tanques, i fruit 
de diversos debats, han estat les concertines (filferro 
amb fulles), pels danys i lesions que causen en les 
persones que intenten creuar el mur, per aquesta raó, 
el gener de 2020 va començar la seva desinstal·lació 
completa. En aquest sentit, és important ressaltar que 
el debat sobre els mecanismes de militarització de les 
tanques i murs per part dels governs normalment gira 
entorn del suposat «humanitarisme» dels sistemes de 
barreres que s’implementen, i de si aquests poden o 
no infringir més o menys mal a les persones que els 
intenten creuar. Cal destacar que el propi sistema de 
tanques i els dispositius que es despleguen en elles, 
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són elements implementats per exercir la coerció 
cap a les persones que intenten migrar (Andersson, 
2015:30). Es tracta de sistemes que poden infligir mal 
físic de diverses formes, ja que impliquen l’ús de la 
força, la vigilància i el control, així com la intercepció 
i la disrupció del moviment, de manera que contribu-
eixen a generar violència més enllà dels danys físics.

A més de les barreres físiques i els sistemes de con-
trol i vigilància hi ha un desplegament de Forces 
Armades i Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat 

(Guàrdia Civil, Policia Nacional i Forces Armades) tots 
ells implicats d’alguna manera en activitats de con-
trol en els espais fronterers. Amb la següent taula es 
pretén analitzar quin nivell de militarització es dóna 
mitjançant el desplegament d’aquests cossos a Ceuta, 
Melilla i Canàries, els considerats espais fronterers. 
Per a això es comparen els desplegaments d’aquests 
cossos amb comunitats de la resta de l’Estat sobre 
el total de població, de manera que puguem conèixer 
quant representen els cossos de seguretat desple-
gats.

Taula 1 . Murs construïts en l’espai fronterer
Estat 

constructor Estat/Zona Any estimat 
d'inici Raons exposades pel govern constructor

Espanya

Ceuta-Marroc (ACNUR, 2017; 
(Efe, 2016; Ferrer-Gallardo, 
2011) 

1993 (Alscher, 
2005; Economist, 

2015) 

Immigració (Alscher, 2005; Arias, 2017; 
Ferrer-Gallardo, 2011) 

Melilla-Marroc (ACNUR, 2017; 
Blasco de Avellaneda, 2013; 
Ferrer-Gallardo, 2011)

1996 (Alscher, 
2005; Economist, 

2015) 

Immigració (ACNUR, 2017; Blasco de 
Avellaneda, 2013; Ferrer-Gallardo, 2011)

Font: elaboració pròpia a partir de les fonts de la taula

Taula 2 . Forces Armades i Forces i cossos de Seguretat de l’Estat desplegats  
sobre el percentatge de població local de l’espai fronterer i en comparació  
amb altres comunitats

Comunitat Autònoma
Forces Armades i Forces  

i Cossos de Seguretat  
de l'Estat (2020)

Població de la CCAA 
(2020)

% Forces Armades i Forces 
i Cossos de Seguretat de 

l'Estat sobre el total  
de població

Ceuta 4.152 84.202 4,9%

Melilla 4.238 87.076 4,9%

Aragó 14.051 1.329.391 1,1%

C. Madrid 65.001 6.779.888 1,0%

Extremadura 9.160 1.063.987 0,9%

Castella I Lleó 17.951 2.394.918 0,7%

Canàrias 14.996 2.175.952 0,7%

R. Múrcia 9.155 1.511.251 0,6%

Andalusia 49.610 8.464.411 0,6%

Galícia 14.706 2.701.819 0,5%

La Rioja 1.714 319.914 0,5%

P. Astúrias 4.506 1.018.784 0,4%

C. F. Navarra 2.863 661.197 0,4%

Castella-La Manxa 8.603 2.045.221 0,4%

Illes Balears 4.782 1.171.543 0,4%

C. Valenciana 18.752 5.057.353 0,4%

Cantàbria 1.656 582.905 0,3%

País Basc 4.980 2.220.504 0,2%

Catalunya 8.502 7.780.497 0,1%

Font: elaboració pròpia a partir del Butlletí Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques, 2021 
i xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró municipal a 1 de gener de l’Institut Nacional d’Estadística, 2021
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La taula mostra un desplegament alt de Forces Ar-
mades i Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els 
espais fronterers (Melilla, Ceuta i Canàries) en relació 
amb la població del territori. De manera que a Ceuta i 
Melilla és on més desplegament de cossos es dóna en 
comparació amb la quantitat de població local, totes 
dues ciutats presenten un desplegament d’un 4,9%. 
En el cas de Canàries, el percentatge sobre la pobla-
ció és d’un 0,7%, que continua sent dels més alts de 
l’Estat.

Entre els sistemes tecnològics trobem que es des-
pleguen càmeres de vigilància (sistema de vigilàn-
cia SIVE), detectors de moviment, sensors òptics 
i acústics, torres de control i més de 70 càmeres 
de vigilància al llarg de l’espai fronterer de Ceuta i 
Melilla.

Com s’ha esmentat, a més de la construcció de tan-
ques, en el cas de l’Estat espanyol el mateix mar s’ha 
establert com un mur (Pallister-Wilkins, 2017: 63). 
Tant el Mediterrani com l’Atlàntic, s’han convertit des 
dels anys 90 fins a dia d’avui, en regions cada vega-
da més importants on establir una gestió fronterera 
militaritzada. La militarització s’aplica mitjançant el 
desplegament de diferents operacions marítimes en 
col·laboració amb l’Agència Europea de la Guàrdia de 
Fronteres i Costes (Frontex) al Mediterrani, per al con-
trol i vigilància dels crims transfronterers, entre els 
quals s’inclou la migració. Això es realitza mitjançant 
operacions en les quals, usualment, participa la Po-
licia Nacional o la Guàrdia Civil, i en algunes ocasions 
es col·labora amb l’exèrcit, juntament amb Frontex, a 

través d’operacions com: Índalo, Hera, Sofía o West 
Sahel, entre altres (Guàrdia Civil, 2017; Guàrdia Civil, 
2018). 

coMEnTARI FInAL

En lloc de prioritzar mètodes humanitaris en la gestió 
dels fluxos migratoris, països de tot el món han optat 
per aixecar murs socials, polítics i físics, argüint que 
es fa per raons de seguretat. La construcció de murs 
és una dinàmica que, una vegada posada en marxa 
resulta difícil, no sols de frenar, sinó de rectificar i 
derrocar. Enderrocar els murs serà una tasca cada 
vegada més complicada a mesura que s’avanci en la 
seva construcció i en l’acceptació que són un mitjà ne-
cessari per aconseguir la protecció de determinades 
societats. A més, el món avança cap a la consolidació 
de determinats privilegis, en lloc de la seva elimina-
ció. De manera que tant la seguretat com el movi-
ment s’usen com a elements diferenciadors, que els 
converteixen en eines al servei de les persones més 
privilegiades. Davant aquest escenari descoratjador, 
tant els governs com les societats de tot el món han 
de preguntar-se si els murs i altres mesures que s’es-
tan desplegant en els espais fronterers estan contri-
buint a generar violència en l’escenari internacional i 
sobre els cossos i vides de les persones que migren i 
busquen refugi. Igualment, es fa necessari plantejar si 
aquestes mesures estan contribuint a donar resposta 
a les grans problemàtiques de seguretat globals o, 
més aviat al contrari, estan generant noves situacions 
d’inseguretat i violència.

8 . LA MILITARITzAcIó I 
SEcURITITzAcIó dE LA MIGRAcIó
Adrián Caballero

Els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) són unes 
instal·lacions públiques, en teoria poc conegudes, del 
Ministeri de l’Interior espanyol. Són definides com de 
“caràcter no penitenciari” i en aquests centres es re-
tenen persones estrangeres que es troben sota una 
ordre d’expulsió i amb l’objectiu de deportar-les. Els 
moviments socials, especialment els centrats en 
Drets Humans i antiracisme, no coincideixen amb la 
definició oficial dels CIE i defineixen aquests espais 
com a “presons per a migrants”, identificant l’única 
raó per a la retenció i negació de la llibertat l’origen 
i la absència d’un permís de residència.Quan par-
lem de militarització i securitització de la migració, 

un dels elements més destacats són els CIE. Als CIE 
es reprodueixen diverses tendències, des de la seva 
“securitització” extrema al seu paper imprescindible 
en l’externalització i la militarització de fronteres. Els 
CIE, per la seva funció, reforcen el control de fronte-
res i criminalització del fet migrant, ja que doten d’un 
sistema coactiu d’internament i expulsió al territori, 
que complementa el control de fronteres i de resposta 
conjunta a la migració, tractant aquesta com un pro-
blema i proposant una solució basada en accions de 
tipus violenta, coactiva i repressiva.

ELS cIES A L’ESTAT ESPAnyoL

Actualment a l’Estat espanyol hi ha un total de set 
CIEs: Algesires-Tarifa, Barcelona, Las Palmas, Ma-
drid, Múrcia, Tenerife i València. La majoria han estat 
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durant un gran període de temps en mal estat, o ho 
continuen estant, requerint reformes com la que es 
va efectuar a València el 2020. Les reformes en cap 
cas eliminen els aspectes penitenciaris, coactius i re-
pressius de moltes de les realitats e infraestructures 
d’aquests espais.

El funcionament dels CIE, tot i estar definit com un 
espai “no penitenciari”, obeeix a una estructura sem-
blant a la del funcionament d’una presó. De fet, es 
donen casos com el d’Archidona, CIE ja tancat, en què 
es van reciclar infraestructures carceràries. A més, les 
persones internades no tenen llibertat de moviment 
per sortir del CIE malgrat no haver comès cap delicte, 
ni haver estat condemnats, i les unitats de la Policia 
Nacional destinades a aquests espais impedeixen la 
sortida, a més que les cel·les són tancades per la nit 
i els CIE estan envoltats de tanques de més de tres 
metres d’alçada.

Els CIE complementen l’estratègia d’externalització i 
militarització de fronteres, amb un paper coactiu i re-
pressiu cap a les persones migrants a qui, en algunes 
ocasions, se’ls neguen drets com en casos de protec-
ció internacional o de menors que són internats per la 
força en aquests espais. A més, l’estructura de funci-
onament dels CIE es basa en un sistema de tracte a 
la migració basat en la securitització i criminalització, 
marcat per la metodologia basada en la retenció i la 

negació de llibertat, així com el tracte i equipament 
als centres.

Segons Mikel Araguas, Secretari General de la Federa-
ció SOS Racisme, assenyala que als CIE hi ha presèn-
cia d’equipament antiavalots similar al dels centres 
penitenciaris, aquest material inclou porra, escut, 
casc, armilla o defenses, mentre que les armes de foc 
curtes són poc comuns, però existeixen als centres. 
També destaca el sistema de càmeres de vigilància 
que compten amb punts morts però que, juntament 
amb la resta de material policial, mostren una clara 
gestió securititzada dels centres, també assenyala el 
difícil accés a les gravacions de les càmeres.

Entre el tipus d’intervenció i el tracte en aquests cen-
tres destaquen les descripcions dels moviments so-
cials i associacions que visiten els CIE. La Campanya 
CIEsNo de València, que aglutina desenes de col·lec-
tius i associacions, va assenyalar que el 2019 es van 
produir “mig centenar de denúncies per tracte intimi-
datori, degradant o racista; es va tancar 12 víctimes 
de tracta, 11 menors i 2 malalts de VIH” a més de la 
mort de Marouane Abouobaida, jove de 23 anys que 
va morir al CIE de Zapadores després de patir una 
pallissa que no va ser ben tractada ni mèdica, ni psi-
cològicament per els responsables del CIE segons la 
Campanya (CIEsNo, 2020).

Mapa 2 . centres d’Internament d’Estrangers a l’Estat espanyol

Font: elaboració pròpia
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Per la seva banda, el Servei Jesuïta a Migrants (SJM) 
denuncia una sèrie de “drets de les persones interna-
des pels quals vetllar” al seu Informe CIE 2020, entre 
els quals inclou “cura de la salut, instrucció exhausti-
va de denúncies per tortures i tracte inhumà o degra-
dant, reconeixement de la minoria d’edat, informació 
i tramitació de les sol·licituds de protecció internaci-
onal” (SJM, 2020).

També, sobre el funcionament del CIE i les xifres rela-
cionades amb internaments i expulsions el SJM (SJM, 
2020), denuncia: que “Any rere any la Direcció General 
de Policia es resisteix a comunicar les xifres sol·lici-
tades revelant una manca de transparència impròpia 
d’un Estat Democràtic”, això malgrat haver-les sol·li-
citat dins del termini i en la forma oportuna, i estar 
obligada la policia a fer públiques aquestes dades per 
la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència ac-
cés a la informació pública i bon govern, al Capítol III 
sobre Dret d’accés a la informació pública (Jefatura 
del Estado, 2013).

Entre els incidents més destacats durant el 2020 
als CIE destaquen la manca de mesures respecte a 
la pandèmia de la Covid-19, la no informació del dret 
a Protecció Internacional, internament de menors, 
denúncies de vexacions, tortures, agressions i trac-
taments inadequats, i la no investigació d’aquests, 
aliments en mal estat, absència de traducció i inter-
pretació, deportacions a tercers països i no al país 
d’origen o un brot de tuberculosi al CIE de Zapadores 
a València (SJM i CIEsNo, 2020).

És destacable la intervenció del Defensor del Poble, 
que va denunciar la presència de menors i sol·licitants 

d’asil als Centres d’Internament d’Estrangers, un in-
ternament fora de lloc perquè són perfils als quals 
no es poden deportar. En total el 2020 es va detectar 
un total de 776 interns que van presentar una sol·lici-
tud d’asil i 163 menors d’edat, fet que constitueix un 
62,3% i un 13,1% del total de 1.244 interns durant l’any 
(Defensor del Poble, 2020).

coMEnTARI FInAL

La conclusió és que aquests espais constitueixen una 
peça més de l’entramat de securitització i militarit-
zació de fronteres que és tendència a Europa, ja que 
Espanya no és l’únic Estat de la UE amb aquests cen-
tres; Itàlia compta amb fins a 13 centres (Ministero 
dell’Interno, 2021). I no és coincidència, per la pràctica 
en comú d’externalització i militarització de fronteres 
dels dos països que constitueixen la frontera sud-
oest de la Unió Europea, on són comunes les devolu-
cions en calent i forçoses, o la violència, militarització 
i securitització de tercers països a frontera finançades 
per la Unió Europea com en els casos del Marroc, Tur-
quia o Líbia (CEAR, 2021).

Els CIE són un mecanisme clau per al model d’Euro-
pa Fortalesa i poder llançar un missatge coactiu a les 
persones que pensen a migrar, en afegir a la dificul-
tat, mortalitat i patiment del trajecte la possibilitat de 
repressió, maltractament, deportació i fins i tot mort 
en un CIE. A més, contribueixen a la tendència de so-
lucions securititzades a problemes socials, amb in-
versions milionàries en infraestructures i equipament 
d’aquest caràcter, com ara la inversió de la reforma a 
Zapadores, València (Mancebo, 2021).
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LA MILITARITzAcIó dE  
L’EdUcAcIó I EL LLEnGUATGE

9 . EL MILITARISME A LES 
UnIvERSITATS
Juan Carlos Rois

La creixent expansió del militarisme a totes les es-
feres i els àmbits de la nostra complexa societat ha 
convertit el pla de la cultura i la comunicació en dos 
dels principals eixos de la política del Ministeri de De-
fensa (MD). S’ha volgut construir un relat justificatiu 
de l’interès per influir en el substrat cultural sota la 
denominació “cultura de la defensa”. L’article 31 de la 
Llei Orgànica 5/2005 de 17 de novembre, de la Defen-
sa Nacional, mana a Defensa a promoure el desenvo-
lupament de la cultura de la defensa “amb la finalitat 
que la societat espanyola conegui, valori i s’identifiqui 
amb la seva història i amb l´esforç solidari i efectiu 
mitjançant el qual les Forces Armades salvaguarden 
els interessos nacionals”. Per tant, una cultura entesa 
com a adoctrinament i seducció i no com a continguts 
i reflexió analítica o crítica, ni com a aprenentatge i 
formació, ja que es tracta de buscar la identificació 
passiva de la població amb els exèrcits, no d’avançar 
en el coneixement o, fins i tot, respecte de les alter-
natives amb què una societat tria què vol defensar, 
com ho vol fer i quin paper s’encomana a si mateixa 
en aquesta defensa, o sobre el canvi del paradigma 
de defensa pel de seguretat humana.8

8. Informe PNUD de l’any 1994, destinat a la seguretat humana.

Les successives Directives de la Defensa Nacional 
(màxim exponent del planejament de la Defensa) 
aprovades pels presidents de govern a l’inici de cada 
legislatura també han abundat en aquesta priori-
tat. L’última Directiva, signada per Sánchez el 2020, 
després de descriure un escenari estratègic que val 
tant per a un trencat com per a un descosit, estableix 
com una de les directrius d’actuació de la política de 
Defensa que “El govern prestarà un suport decidit al 
Ministeri de Defensa per a la promoció de la cultu-
ra i consciència de defensa, en el marc de la cultura 
de seguretat nacional, oferint una informació veraç i 
atractiva, i afavorint el coneixement del conjunt dels 
espanyols sobre l’activitat quotidiana de les forces ar-
mades i la seva repercussió en la protecció de l’avenç 
social i del benestar ciutadà”, ni més ni menys.

EL dESPLEGAMEnT InSTITUcIonAL  
dEL MILITARISME

La preocupació per l’adoctrinament social “atractiu”, 
amb vista a l’acceptació acrítica de les institucions i 
els instruments del militarisme per part d’una societat 
desinformada i desinteressada, si no susceptible, però 
que acaba pagant les conseqüències econòmiques i 
ètiques, també socials i polítiques, de l’enorme dispo-
sitiu militar i de les ramificacions, s’ha canalitzat per 
diversos mitjans, tal com descric en un text d’accés 
lliure de l’any 2020 (Rois Alonso, 2018): 

a) Un especial esforç “comunicatiu” dirigit a teixir ali-
ances amb els mitjans de comunicació, amb una 
finalitat de salvaguardar els interessos del MD i 
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d’explicar les notícies de la manera adequada als 
mateixos. Així ho disposa la Directiva de Comuni-
cació Estratègica, signada el novembre de 2017 per 
la ministra Cospedal i encara vigent, on es defineix 
aquesta i el seu propòsit com “La integració de to-
tes les funcions i capacitats de comunicació -civils 
i militars- amb altres activitats amb la finalitat de 
comprendre i determinar l’entorn de la informació, 
i informar, influir o persuadir les audiències iden-
tificades per assolir els objectius nacionals de De-
fensa.” Juntament amb això resulta sorprenent el 
panell de periodistes “influents” agraïts amb l’exèr-
cit i els que mima amb cura perquè tractin bé les 
notícies de defensa. També s’ha creat el 2018 una 
Direcció de Comunicació institucional de la Defen-
sa, així com un “portal” de la Cultura de Defensa, la 
pàgina web de la qual (Ministeri de Defensa, 2021) 
no té malbaratament.

b) Una col·laboració molt proactiva amb centres edu-
catius d’ensenyaments mitjans, més aviat enfocada 
a mostrar l’exèrcit com a sortida professional dels 
joves.9

c) Un gran desplegament de convenis per desenvo-
lupar actes i esdeveniments d’interès per a la de-
fensa, amb entitats de la societat civil de qualsevol 
altra tipologia; convenis com els que manté amb 
la pràctica totalitat de l’oligopoli elèctric,10 amb les 
principals indústries militars i empresarials,11 think 
tanks de pensament militarista,12 així com mitjan-
çant altres convenis de col·laboració que realitza el 
SAPROMIL (Ministeri de Defensa, 2021b),13 destinats 
al reciclatge “civil” del personal militar que els so-
bra, amb cambres de comerç, patronals, federaci-
ons de municipis, comunitats autònomes i altres 
ens institucionals.

d) Una preocupació especialment insistent és la col-
laboració amb les universitats, adreçada tant a 
la captació de docents afins, com a la realització 
d’actes de propaganda o prestigi de l’exèrcit i al re-
coneixement amb categoria universitària dels es-
tudis militars. Actes als què els estudiants de graus 
i doctorats són de vegades obligats a assistir-hi, 
segons he pogut constatar i documentar.

9. Al respecte tenen inclús una publicació en forma de fitxes “La defensa 
compromiso cívico” que pot descarregar-se en Libro_Educacion_
Ciudadania.pdf (defensa.gob.es)

10. Iberdrola “per al desenvolupament d’activitats de formació, 
investigació i difusió”, de 13 de maig de 2020; Gas natural amb similar 
denominació del 30 de gener de 2017.

11. Amb Indra, del 5 de gener de 2021, amb CEOE del 16 d’abril de 2021.
12. Amb l’Asociación de Periodistas Europeos del 27 de maig de 2021, 

Fundación de Estudios Estratégicos, del 2 de febrer 2021; subvencions 
directes i del Ministeri d’Exteriors amb el Real Instituto Elcano.

13. La pàgina del SAPROMIL detalla i enllaça la infinitat de convenis 
subscrits per Defensa amb aquest fi. 

El grau de militarització dels espais comunicacionals, 
culturals i socials en què treballa el Ministeri de De-
fensa és gegant. El Portal de Transparència del govern 
(Portal de Transparència, 2021) consigna, en el dia de 
consulta 9 de setembre de 2021, l’existència de 372 
convenis vigents entre Defensa i altres organismes, 
un percentatge enorme dels quals (101) amb univer-
sitats.

COL·LABORACIó UNIVERSITAT-DEFENSA

Pel que fa a l’àmbit estrictament universitari, i si fem 
un repàs als convenis de col·laboració vigents, molts 
subscrits en els dos últims anys, podem afirmar que 
la pràctica totalitat de les universitats espanyoles, 
tant públiques com privades, tenen subscrits acords 
i convenis de col·laboració amb el Ministeri de De-
fensa.

Es poden qualificar aquests convenis en quatre ca-
tegories:

a) Uns primers, per a la realització de jornades i actes 
de promoció de l’ideari de la defensa a la universi-
tat.

b) Altres destinats a homologar formació militar a es-
tudis universitaris i així aconseguir reconeixement 
de les titulacions o estudis militars.

c) Els tercers, destinats a la realització de pràctiques 
d’universitaris civils en centres de la defensa.

d) I una quarta categoria aparentment de col·laboració 
científica i investigació, que solen encobrir assajos 
hagiogràfics i lloes força discutibles des del punt 
de vista científic de les gestes guerreres, com és el 
cas actual del pretès encimbellament dels militars 
que van participar del desastre d’Anual (però sense 
la mínima crítica al que va suposar aquest conflicte 
militar i les greus responsabilitats de l’exèrcit es-
panyol i els accionistes de les empreses mineres a 
qui va servir) o Blas de Lezo fa una mica més, els 
terços i altres esdeveniments de dubtós gust.

He intentat consignar en un quadre els principals con-
venis, per províncies (seria més llarg de denominar 
cada universitat), que he trobat (he d’advertir que 
pel que fa a Defensa, on l’opacitat és aclaparadora, 
sempre cal parlar de mínims, donant per fet que se-
gurament n’hi haurà més que o m’han passat des-
apercebuts o estan prou ben camuflats per no ser 
detectats), referits als darrers anys, i respecte dels 
àmbits de pràctiques acadèmiques o activitats do-
cents, actes i esdeveniments. Un quadre que reflec-
teix un panorama descoratjador, amb almenys 101 
convenis.

https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/Galerias/docencia/ficheros/Libro_Educacion_Ciudadania.pdf
https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/Galerias/docencia/ficheros/Libro_Educacion_Ciudadania.pdf
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A més, hi ha acords per finançar diverses càtedres 
universitàries militars (Gutiérrez Mellado i càtedra 
extraordinària d’història militar a la Complutense de 
Madrid, Centre Universitari de la Defensa i universi-
tats d’Alcalá o Saragossa, etcètera).

coMEnTARI FInAL

Crida l’atenció la manca absoluta de pensament crí-
tic i alternatiu en aquests actes i esdeveniments de 

col·laboració civil-militar. La marginació de la part 
de la cultura de la defensa que nega el militarisme 
no sembla interessar. El que guanya el militarisme 
amb aquest afany “col·laboracionista” i acrític del 
món universitari amb el seu ideari és evident i ja 
ho hem analitzat. Jo segueixo preguntant-me què 
guanya la universitat i què guanya el coneixement 
amb aquesta dissortada trobada.

Taula 3 . convenis de defensa amb universitats per comunitats Autònomes
Comunitat 
Autònoma Àmbit: pràctiques Àmbit: Actes, esdeveniments  

i activitats docents

Andalusia
Almeria (1), Còrdoba (3), Huelva (1), 
Sevilla (4)

Càdis (2), Còrdoba (1), Granada (1), Jaén (1),  
Sevilla (5), Màlaga (1), 

Aragó Saragossa (1) Saragossa (5)

Astúries Oviedo (1) 

Canàries Las Palmas de Gran Canaria (1), Tenerife (1) 

Cantàbria Santander (1)

Castella i Lleó Lleó (3), Salamanca (1), Valladolid (1) Ávila (1), Burgos (1), Lleó (1), Valladolid (1)

Castella-La Manxa U. de Castilla La Mancha (1)

Catalunya Rovira i Virgili (1), Barcelona (1) Barcelona (2)

Comunitat 
Valenciana

Alacant (1), València (2) València (6)

Euskadi Deusto (1) Deusto (1), Universidad del País Vasco (1)

Extremadura Universidad de Extremadura (2)

Illes Balears Universidad de las Islas B. (1) Universidad de las Islas B. (1)

Galícia A Coruña (4) A Coruña (3)

La Rioja Logroño (2)

Madrid Diverses universitats (12) Diverses universitats (11)

Múrcia Múrcia (4) Múrcia (1)

Navarra Navarra (1)

UNED UNED (2)

UIMP UIMP (2)

Fuente: elaboración propia a partir de Rois Alonso (2021)
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10 . MILITARS A LES FIRES 
EdUcATIvES 
Edgard Vega

Totes les guerres acaben amb un tractat de pau. 
Més val llavors fer la pau  

abans de començar la guerra.
Josep Manuel Delàs

“Les armes no eduquen, les armes maten” és el lema 
de la plataforma Desmilitaritzem l’Educació confor-
mada per diverses entitats pacifistes, antimilitaristes, 
sindicats d’ensenyament, estudiants i AMPAS, amb la 
finalitat de mostrar el seu rebuig enfront de la crei-
xent militarització d’espais educatius tant formals 
com no formals. 

La campanya Desmilitaritzem l’Educació porta des 
de l’any 2008 analitzant i denunciant la introduc-
ció del militarisme en la ment de nens/as i joves. La 
seva trajectòria d’activisme i incidència comença a 
Catalunya14 amb el rebuig a la presència de l’exèrcit 
en el Saló d’Ensenyament de Barcelona que buscava 
reclutar joves per a les Forces Armades espanyoles. 
També han dut a terme accions d’impacte en la Fira 
de Formació i Treball de Lleida, en L’espai d’Estudiant 
a Valls, o la Expojove de Girona.

La lluita per desmilitaritzar les nostres ments s’ha es-
tès al País Valencià. La participació des de l’any 2017 
de les Forces Armades en la Expojove de València, ha 
posat en marxa la campanya “Desmilitaritzem l’Edu-
cació, desmilitaritzem Expojove”15 reunint més de 60 
entitats del món educatiu, sindical, veïnal i social va-
lencià que rebutgen la normalització de les guerres i 
les violències, causa i conseqüència d’aquest esperit i 
ments militaritzades que promouen una única via per 
a la resolució de conflictes: les armes. 

dE qUè donEn coMPTE ELS EXèRcITS qUAn 
ASSISTEIXEn A FIRES o ALTRES ESPAIS 
EdUcATIUS? 

Evidentment, mai de les bales que disparen, tampoc 
de posar en qüestió una ordre superior, encara que 
aquesta impliqui l’aniquilació de l’Altre/a. Per contra, 
tots aquests espais són aprofitats amb intencionali-

14. Per a més informació visitar la web de la campnyña: http://
desmilitaritzem.blog.pangea.org/

15. Per a més informació de la campaña al País Valencià: https://www.
mocvalencia.org/es/content/desmilitaritzem-leducaci%C3%B3-
desmilitaritzem-expojove

tat per a presentar una imatge de les forces armades 
edulcorada que s’embeni sota la façana de la discipli-
na, l’obediència i la “ajuda” com a principis profitosos 
per als nens, nenes i adolescents. 

La propaganda que la joventut rep del Ministeri de 
Defensa és enganyosa, ja que desprèn una imatge 
idíl·lica de la vida militar sense donar lloc al pensa-
ment crític sobre el paper de les forces armades en 
els conflictes bèl·lics. Als més petits se’ls presenten 
activitats com acolorir carros de combat o completar 
gincanes que inclouen el tir a la diana quan ben sabut 
és que, dins de l’ambient militar, la diana sempre sol 
ser una persona.

D’altra banda, si atenim al fet que, a la fi del 2020, en 
el món es van registrar 34 conflictes armats (Escola 
de Cultura de Pau, 2021), veurem que molts d’ells es 
tracten de conflictes longeus que segueixen sense 
resoldre’s i que els mitjans militars poc o res han fet 
per a “pacificar” el territori. A més, si pensem en guer-
res com la de l’Afganistan, l’Iraq, Síria, Iemen; i altres 
guerres oblidades, com les que ocorren al Sahel Oc-
cidental; són les pròpies víctimes les que testifiquen 
que lluny de resoldre els conflictes, el militarisme no-
més els agreuja. I en cap cas s’informa rigorosament 
de les conseqüències que es desprenen de les accions 
militars. 

Els exèrcits tampoc donen compte de la desorbi-
tada despesa militar mundial, que en 2020 se situa 
en gairebé 2 bilions de dòlars. I en el cas d’Espanya 
en 21.623 milions d’euros. Un despropòsit que ni en 
l’estat d’emergència per la Covid-19 ha fet doblegar 
als nostres governs la seva decisió de destinar tots 
aquests recursos, que preparen la guerra, a despeses 
socials tan elementals i, avui dia, més que necessaris. 
Despeses com són l’enfortiment dels nostres siste-
mes sanitaris per a fer front a la pandèmia, o per a 
mantenir-nos fora de perill enfront d’altres emergèn-
cies globals com el canvi climàtic.16

Per tot això, és necessari dir amb claredat que el 
militarisme busca una rentada d’imatge en espais 
educatius com les fires. Saben que no poden donar 
respostes convincents sobre si és necessària la seva 
existència per a canviar l’escenari descrit anterior-
ment i, per tant, es marquetean. I ho fan com qual-

16. Veure infografia GDAMS: http://centredelas.org/publicacions/
infografia-gdams-per-a-la-guerra-res-defensem-la-gent-i-el-
planeta/?lang=es
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sevol altra empresa ho faria. Ho fan de la mateixa 
manera que quan la British Petroleum dóna xerrades 
en col·legis sobre energies renovables. O com quan 
Iberdrola i Endesa patrocinen esdeveniments com 
l’última COP25 en un evident exercici de greenwas-
hing per a empreses contaminants.

LA cULTURA dE dEFEnSA I FER LA PAU 

La presència de l’exèrcit en el sector educatiu s’em-
marca en la pretensió de potenciar l’eufemística 
“cultura de la defensa” i “l’esperit militar” entre la 
joventut. Un projecte que sorgeix en 2015 després 
de la signatura per part dels ministeris de Defensa i 
Educació d’un conveni perquè l’alumnat de primària 
i secundària es familiaritze amb el paper de les For-
ces Armades i els conceptes de Seguretat i defensa. 
Aquesta formació també inclou al professorat per a 
facilitar-li coneixements sobre aspectes bàsics de 
Defensa i d’impulsar l’elaboració i difusió de mate-
rials didàctics “orientats a la millora de la cultura de 
Defensa i de la consciència de Defensa” (Ministerio de 
Defensa, 2015). 

Amb el canvi de govern en l’Estat Espanyol, la ministra 
de Defensa María Dolores de Cospedal va reactivar 
el conveni tres anys més tard, propiciant que des de 
les Comunitats Autònomes s’inclogui la “cultura de 
Defensa” en tots els projectes educatius, programa-
cions del professorat i fins sigui considerada dins de 
la categoria de temes transversals. 

Enfront d’aquest fet, a Catalunya diverses entitats i 
sindicats educatius aconsegueixen l’aprovació de la 
moció 55/XI celebrada en 2016 (Lafede.cat, 2016) per 
la Plataforma Desmilitaritzem l’Educació. La moció, va 
suposar un pas històric per a un món sense violència 
i l’erradicació de la cultura de la guerra. No obstant 
això, cinc anys després de la seva aprovació, l’aplica-
ció efectiva de la moció no ha estat la desitjada i, ac-
tualment, s’estan fent intents per aconseguir accions 
concretes per part dels partits que la van aprovar. Així 
mateix, en el marc del Dia Escolar de la Noviolencia 

s’ha llançat una campanya de Xarxa de Centres Objec-
tors (Desmilitaritzem l’Educació, 2021) promoguda per 
la plataforma Desmilitaritzem l’Educació. La campa-
nya, que busca generar una xarxa de centres educa-
tius que declari aquests espais lliures d’armes, pretén 
deixar de normalitzar l’entrada d’armes a les escoles, 
un espai que, es considera, ha de ser defensor del va-
lor de la pau i generador de pensament crític. 

La UNESCO en la seva carta constitucional de 1945 va 
promulgar: “ja que les guerres neixen en la ment de 
les persones, és en la ment de les persones on han 
d’erigir-se els valors de la pau”. Setanta-sis anys des-
prés, aquesta afirmació no pot estar més d’actualitat. 
La incorporació de la “cultura de Defensa” encara que, 
més ben dit, cultura de la guerra (deixant de costat 
els eufemismes), fa que continuem vivint en el “si vis 
pacem per a bellum” (si vols la pau, prepara’t per a la 
guerra). 

coMEnTARI FInAL 

Precisament, la campanya Desmilitaritzem l’Educa-
ció intenta conscienciar sobre aquest perill; ja que 
les ments militaritzades necessiten d’un enemic. I 
una educació l’ensenyament de la qual estigui en 
harmonia amb les regles violentes ens farà norma-
litzar la violència i justificar les guerres. Perquè ens 
haurà educat per a competir, per a guanyar o per a 
aconseguir objectius que importen més que la relació 
amb les altres persones. El preàmbul de l’actual llei 
d’Educació (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 
2020) s’oposa a tot això en defensar que s’ha d’educar 
per a “la convivència, el respecte, la prevenció de con-
flictes i la resolució pacífica d’aquests, així com per a 
la no violència en tots els àmbits de la vida personal, 
familiar i social…” 

Per tant, més ens val fer la pau. I més val començar 
fent-la en els nostres espais educatius, propiciant la 
convivència i el diàleg, i no la confrontació, fomentant 
el respecte i la resolució pacífica dels conflictes, per-
què la guerra mai sigui una opció. 
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11 . MILITARITzAcIó dE L’EdUcAcIó 
En EL conTEXT EScoLAR
Camino Simarro Ortiz

Els continguts curriculars i el mateix sistema educatiu 
sovint s’han convertit en un escenari de disputa polí-
tica i ideològica. Una mostra d’això són les constants 
reformes de les lleis d’educació o els successius in-
tents del Ministeri de Defensa per articular accions 
dirigides a convèncer a la societat espanyola sobre la 
necessitat de la defensa, a través d’instruments com 
el Pla Director de Cultura de Defensa aprovat en 2002 
o el més recent Pla Integral de Cultura de Seguretat 
Nacional de 2021.

Abans d’aprofundir en el tema que ens ocupa, resulta 
interessant realitzar un matís conceptual: entenem 
per militarització l’excés o desproporció de la influ-
ència militar; per tant, quan parlem de militarització 
de l’educació ens referim al procés pel qual l’estament 
militar penetra en els diferents espais educatius i a 
com incideix en ells per a introduir valors militars. No 
obstant això, en parlar de militarització dels centres 
educatius, normalment es fa referència a la presència 
de cossos militars o actors armats en aquests espais. 
El màxim exponent de la militarització dels centres 
educatius es dóna sobretot en contextos de conflicte 
armat o societats altament militaritzades, amb l’ús 
de centres educatius com a llocs de reclutament i 
entrenament, com a magatzems d’armament o fins 
i tot com a casernes militars. Si bé aquest no seria el 
cas que ens ocupa, tampoc ens atreviríem a afirmar 
que els nostres centres educatius estiguin exempts 
de militarització.

A grans trets, en l’espai educatiu espanyol podem 
trobar, de manera més o menys explícita, diferents 
vies de militarització, les quals persegueixen l’objec-
tiu d’aconseguir una major proximitat i acceptació de 
la professió entre la població jove, millorar la imatge 
pública de les Forces Armades (FAS) i incorporar va-
lors, perspectives i ideals propis del militarisme en 
l’àmbit educatiu.

dESEnvoLUPAMEnT dE conTInGUTS 
cURRIcULARS ESPEcÍFIcS PER A LA 
PRoMocIó d’UnA cULTURA dE LA dEFEnSA

Especialment rellevant resulta l’èmfasi posat pel 
Ministeri de Defensa per a incloure una perspectiva 
militarista en el currículum educatiu dels diferents 

nivells de l’educació formal mitjançant el desenvo-
lupament de continguts específics dissenyats per a 
millorar l’acceptació de la cultura militar i la cultura de 
la defensa en la nostra societat. Podem citar diversos 
exemples:

En 2007, la Asociación de Diplomados en Altos Estu-
dios de la Defensa Nacional (ADALEDE) va impulsar 
un llibre de text per a l’assignatura “Educación para 
la Ciudadanía”, titulat “La defensa, compromiso cívi-
co y solidario al servicio de la paz”, subvencionat pel 
Ministeri d’Educació i Ciència i editat pel Ministeri de 
Defensa. Aquesta publicació anava dirigida a l’alum-
nat des del tercer cicle de primària fins al batxillerat.

En 2011 el Ministeri de Defensa, a través de l’Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, va publicar un altre 
document titulat “Las fuerzas armadas en defensa de 
la paz y la seguridad. Libro de apoyo para docentes 
del sistema educativo español”.

Iniciat en 2015, en 2018 es va publicar el projecte “Co-
nocimiento de la Seguridad y la Defensa en los cen-
tros educativos. Materiales curriculares (Educación 
Primaria)” elaborat pel Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esport, al costat del Ministeri de Defensa amb la fi-
nalitat de “promoure el coneixement i sensibilització 
dels joves escolars sobre els temes relacionats amb 
la pau, la seguretat i la defensa” i difondre “la cultura 
de defensa i els valors associats a ella”.

Finalment, l’exemple més recent: tant la Llei 36/2015, 
de 28 de setembre, de Seguretat Nacional, que des-
tina el seu article 5 a la promoció de la “Cultura de 
Seguretat Nacional”, com l’Estratègia de Seguretat 
Nacional de 2017, assenyalen el foment de la cultura 
de Seguretat Nacional com una de les prioritats d’ac-
tuació; pel que en 2021 s’impulsa el Pla Integral de 
Cultura de Seguretat Nacional (Ordre PCM/575/2021, 
de 8 de juny de 2021). Aquest pla assenyala específi-
cament a les comunitats educatives com unes de les 
principals “comunitats de referència” sobre les quals 
incidir; i entre les línies d’acció, la primera va dirigida a 
la formació “per a aconseguir una percepció correcta 
i fonamentada sobre la Seguretat Nacional” fomen-
tant la inclusió de continguts “dirigits a l’adquisició 
d’un coneixement ampli sobre la seguretat humana i 
sobre les diferents eines de les quals disposa l’Estat 
per a preservar els drets, les llibertats i el benestar 
de la ciutadania” en els currículums des de l’Educació 
Primària fins als de l’Educació Superior Universitària. 
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Cal evidenciar les tergiversacions lingüístiques i els 
paral·lelismes que poden generar confusió, com l’ús 
de l’expressió “cultura de defensa” o “cultura de se-
guretat nacional” com a assimilació a l’expressió “cul-
tura de pau”; o el discurs entorn del paradigma de la 
seguretat (Seguretat Militar vs Seguretat Humana). 
Així mateix, en els exemples anteriors s’associen con-
tínuament els conceptes de defensa, seguretat i pau, 
però sempre des d’una aproximació militarista que 
poc o res té a veure amb la perspectiva que aporta la 
cultura i l’educació per a la pau.

oFERTA d’AcTIvITATS cULTURALS 
coMPLEMEnTàRIES AL cURRÍcULUM 
EdUcATIU

Al marge dels continguts curriculars, trobem un altre 
ventall d’oportunitats que l’estament militar utilitza 
per a endinsar-se en l’espai educatiu com per exem-
ple, la celebració del Dia de la Pau o del Dia Escolar de 
la Noviolencia i la Pau, commemoracions que lamen-
tablement s’aprofiten per a organitzar visites a les ba-
ses militars o realitzar exhibicions militars dirigides al 
públic escolar; o els concursos de diferents disciplines 
artístiques organitzats sota les convocatòries dels 
“Premis Exèrcit” pel Ministeri de Defensa.

Cal destacar el concurs literari escolar impulsat per la 
Direcció General de Reclutament i Ensenyament Mi-
litar del Ministeri de Defensa dirigit als alumnes que 
cursen 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i F. P. de Grau 
Mitjà, titulat “Carta a un militar”. Els qui participen en 
aquest concurs han d’escriure una carta a un militar 
anònim “destacant d’alguna manera el paper rellevant 
que van tenir les diferents actuacions de les Forces 
Armades”, segons el tema proposat en cada edició. 

En l’edició de 2020, el lema d’aquest concurs va ser 
“Missió: Salvar Vides. L’Operació Balmis contra la Co-
vid-19”. Sens dubte, un intent de contribuir a projectar 
una imatge social més amable de l’ofici militar.

Un altre aspecte que cal destacar en l’anàlisi de la 
militarització de l’espai educatiu és el llenguatge mi-
litarista utilitzat en aquesta mena d’activitats. Per 
exemple, en el dossier repartit a l’alumnat per a la 
seva participació en el concurs, es defineixen les 4 
línies d’actuació de les FAS “en la seva batalla contra 
la Covid-19”, o “la clau en la lluita contra un enemic 
invisible” (èmfasi afegit).

SoBRE LA PRESèncIA dE coSSoS PoLIcIALS 
ARMATS En EnToRnS EScoLARS

Com dèiem, un dels principals objectius de l’Estat és 
inculcar la necessitat de la Defensa Nacional a la seva 
població i aconseguir una bona acceptació, tant de les 
FAS com de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Es-
tat (FCSE) i els Serveis d’Intel·ligència. Per exemple, és 
d’actualitat veure cossos de seguretat uniformats i ar-
mats a l’entorn dels col·legis, regulant el trànsit en les 
rutes d’accés a aquests, o dins d’ells impartint sessions 
educatives de temàtica variada: d’educació viària, sobre 
la seguretat en internet, sobre assetjament o bullying o 
fins i tot sobre cultura de pau i resolució de conflictes. 

Aquesta presència quotidiana d’armes capta l’atenció 
de nenes i nens, els qui assumeixen la cultura de la vi-
olència que transmet la possessió de l’arma com una 
cosa quotidiana. Aquesta imatge pot veure’s reflectida 
fàcilment fins i tot en el joc simbòlic espontani infantil 
en el qual les armes apareixen recurrentment. 

Més enllà que les policies locals portin armes per a 
realitzar algunes de les seves tasques, sembla que 
les funcions i temàtiques que s’assenyalen aquí no 
precisen de personal armat per al seu correcte acom-
pliment. Per això, cal qüestionar-se com a societat 
quins valors i actituds estem transmetent, quin tipus 
de relacions humanes s’estan fomentant així des de la 
comunitat i des dels propis centres educatius?

coMEnTARI FInAL

La cultura de pau està basada en la promoció de va-
lors com la dignitat humana, la justícia, el diàleg, la 
cooperació o la solidaritat i també el rebuig de la vio-
lència en qualsevol de les seves expressions. I per a 
això, és imprescindible revelar aquells mecanismes 
que, de manera més o menys explícita, alimenten una 
cultura de violència des de la quotidianitat en els es-
pais educatius. 

Com a comunitat educativa, i des dels propis centres 
educatius, hauríem de ser capaços de reflexionar so-
bre aquests aspectes i potser plantejar alternatives, 
a la recerca d’aportar una major coherència entre 
discurs i acció. Les armes no poden formar part de 
l’educació en una societat que vol ser pacífica.
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12 . RodA dE vIoLèncIA I 
MILITARITzAcIó A LES XARXES 
SocIALS 
Anna Montull Garcia

Actualment, 4600 milions de persones a tot el món 
són usuàries actives d’Internet, és a dir, el 59,5% de 
la població global (Statista, 2021). D’aquestes, més de 
3600 milions utilitzen les xarxes socials i ho fan una 
mitjana de 144 minuts al dia (Statista 2021b). Amb un 
indiscutible poder d’influència i capacitat de pene-
tració social, les xarxes socials han revolucionat la 
nostra manera de pensar, produir i consumir infor-
mació, notícies i vides. Allà es troba l’última actualitat 
filtrada segons els propis interessos; un menú a la 
carta elaborat per un oligopoli que actua sota un marc 
regulador pràcticament nul.17

Operant dins de l’actual capitalisme de la vigilància 
(Zuboff, 2020) en una versió digital postmoderna del 
món de 1984 d’Orwell, les xarxes socials accedeixen 
a les nostres experiències de navegació i arriben a 
conèixer la nostra ideologia, hobbies i preferències, 
que es tradueixen en dades predictores de compor-
tament que al seu torn es convertiran en productes 
que seran utilitzats o venuts segons convingui. Tristan 
Harris, un dels molts desertors de Silicon Valley, afir-
ma que “si tu no pagues pel producte, tu ets el produc-
te” (Orlowski, 2020). Amb el màxim objectiu de captar 
l’atenció, es despleguen diversos mètodes: publicitat 
dirigida, desinformació, notícies falses, viralització de 
l’espectacle i fins i tot perfils falsos o bots. A l’era de 
la postveritat, la veritat és el menys important. Els 
algoritmes, entrenats per afavorir el filtratge social, 
creen càmeres de ressonància o bombolles socials 
que esbiaixen completament la realitat de l’usuari: 
redueixen la diversitat i punts de vista, reforcen les 
creences preexistents i accentuen un “nosaltres” vs. 
“ells”. Així, el poder opac d’aquest feudalisme digi-
tal acaba sent un terreny fèrtil per normalitzar, dis-
seminar i aguditzar la nostra ja enquistada cultura 
patriarcal violenta i militaritzada, que va des de la 
discriminació i el discurs de l’odi fins a la polarització 
per acabar en la deshumanització. Aquestes xarxes 
socials no neutrals són capaces de modelar els nos-
tres pensaments i creences fins al punt de reprogra-
mar les nostres ments. En aquest sentit, la sociòloga 

17. A nivell de la UE, s’han imposat sancions multimilionàries a alguns dels 
magnats de les plataformes digitals per frenar les seves pràctiques 
abusives i està desenvolupant la “Llei de Serveis Digitals: per a un entorn 
en línia segur i responsable” que aplicaria també per a les xarxes socials. 
Més informació a: https://bit.ly/2ZkIYoy

Soshana Zuboff afirma que “a través de les xarxes 
socials podem afectar la conducta i les emocions del 
món real a nivell mundial sense despertar la consci-
ència de l’usuari” (Orlowski, 2020).

vIoLèncIA I PoLARITzAcIó

A l’Estat espanyol, les institucions i classe política, els 
cossos de seguretat i els mitjans de comunicació han 
sabut aprofitar les possibilitats que els brinden aques-
tes plataformes per amplificar els seus relats i pene-
trar en les opinions i les conductes de la població. Tot 
i que un 67% dels internautes de l’Estat espanyol que 
s’informen a través de les xarxes socials manifesten 
estar alarmats per la desinformació que circula per 
aquestes plataformes, això no ha impedit que certs 
discursos hagin aconseguit penetrar en amplis espais 
socials (Vara Miguel, 2021). La violència ja present a 
l’espai físic augmenta en passar per les xarxes i retor-
na al món físic de forma multiplicada.18 La pandèmia 
o el Referèndum català són dos casos il·lustratius de 
com les xarxes són un espai idoni per normalitzar la 
cultura de la violència i el paradigma militar-patriarcal.

Sota l’anomenada “guerra contra el coronavirus”, la 
pandèmia ha estat narrada des del motiu bèl·lic. Des 
de l’anunci d’aquesta guerra-ficció per part de l’ad-
ministració, els ciutadans eren cridats a ser soldats 
i a romandre units contra l’enemic. Es va securititzar 
una qüestió pròpiament sanitària i es va tractar des 
del paradigma de la seguretat militar, naturalitzant 
i normalitzant un llenguatge i context de guerra que 
acabaríem per interioritzar. Legitimats per la insti-
tució, els cossos de seguretat van adquirir immedi-
atament més presència a l’espai públic i a les xarxes 
socials, on els seus comptes van augmentar la seva 
activitat, visibilitat i abast. D’altra banda, l’extrema 
dreta va aprofitar per fer campanyes digitals contra 
la població migrada, refugiada o racialitzada, boc ex-
piatori d’aquest conflicte. Al principi, hi va haver una 
gran criminalització de la població d’origen xinès i 
asiàtic a través de notícies falses.19 Fins i tot quan 

18.  En context d’eleccions, partits com Vox han difós campanyes racistes a 
targets concrets per alimentar el discurs antimigratori i aconseguir vots. 
Així mateix, se sap que partits de tot l’espectre polític han comprat bots 
per desviar o focalitzar l’atenció cap a determinats temes de l’agenda 
pública, augmentar-ne la popularitat o guanyar debats en línia.

19.  Diversos grups asiàtics de la península van llançar la campanya “No 
sóc un virus”, però això no va impedir a partits, moviments polítics 
d’extrema dreta i mitjans de comunicació conservadors continuar 
criminalitzant aquest col·lectiu. Més informació a l’informe de 
l’Observatori sense tòpics. Disponible a: https://sensetopics.org/es/. 
Els anomenats “temporers”, o els menors no acompanyats, van ser 
col·lectius que tampoc es van lliurar de les agressions a les xarxes.

https://bit.ly/2ZkIYoy
https://sensetopics.org/es/
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aquestes van ser desmentides, el relat que roma-
nia a l’imaginari col·lectiu era el de la notícia falsa, ja 
que aquestes es difonen sis vegades més ràpid i es 
comparteixen un 70% més que les notícies veraces 
(Kleinman, 2018).

La violència digital també es va manifestar oberta-
ment durant el Referèndum català. El viralitzat vídeo 
de “A por ellos, oé”,20 el missatge del qual va represen-
tar simbòlicament un crit de guerra i una declaració 
d’intencions, es va convertir en el primer trending to-
pic a Barcelona,   segon a l’Estat espanyol i tercer a tot 
el món. Del 24 de setembre a l’1 d’octubre del 2017, es 
van generar gairebé 12 milions de tweets publicats 
per més d’1,4 milions d’usuaris únics, amb un abast de 
58.000 milions d’impressions.21 Durant aquest perí-
ode i en especial durant la jornada del Referèndum, 
simpatitzants, polítics i mitjans de comunicació de 
totes les posicions van publicar o compartir imatges 
o notícies falses que es van viralitzar i van augmentar 
la polarització dels relats –probablement molts usu-
aris ho van fer sense saber-ho, doncs a les xarxes la 
confiança en la bombolla i la urgència del clic primen 
per sobre de la verificació de la informació. Entre els 
hashtags més utilitzats hi havia el #APorEllos,22 en-
coratjant novament a la viralització de la confrontació 
mitjançant aquest recurs, que amplia l’abast i agluti-
na determinats perfils sota un mateix motiu. No és 
estrany que els comptes de Twitter més esmentats 
durant aquest període fossin figures polaritzades dis-
tintives d’ambdós costats.23 Aquest camp de batalla 
digital va ser intensificat per l’aparició de bots o per-
fils falsos. Finalment, es va dur a terme una operació 
de desconnexió de la xarxa a molts punts de Catalu-
nya, que semblaria haver registrat el primer episodi a 
la UE d’un tall d’internet per motius polítics a un país 
membre. Organitzacions de defensa dels drets digi-
tals com Internet Sans Frontières ho van denunciar, 
així com també el Consell de Drets Humans de l’ONU, 
que va recordar que totes les mesures destinades a 
bloquejar o interrompre intencionalment l’accés a la 
informació en línia o la seva difusió suposen una vio-
lació de la legislació internacional en matèria de drets 
humans.24 Pel que fa a les vivències del Procés a les 
xarxes per part de la població, una enquesta de l’ICIP 

20. Vídeo amb què una congregació de persones acomiadava els guàrdies 
civils de Huelva destinats a Catalunya en motiu del Referèndum. 
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=pZJFvy-_L0c

21. Durant aquest període, es van generar més d’11,8 milions de missatges 
a Twitter en relació amb el procés d’autodeterminació, 5,95 milions dels 
quals es van produir el mateix 1 d’octubre. Dades extretes de Cool Tabs. 
Disponible a: https://blog.cool-tabs.com/es/referendum-cataluna-1o-
en-twitter/

22. El hashtag “#APorEllos” es posicionava a continuació dels hashtags 
#1Oct, #CatalanReferendum i #Catalonia.

23. Entre les figures més esmentades, hi havia els Mossos d’Esquadra  
(@mossos) amb 269.600 mencions, Julian Assange (@JulianAssange) 
amb 250.000 mencions i Carles Puigdemont (@KRLS) amb 131.000, 
contraposades amb les mencions a Guàrdia Civil (@) i la Policia 
Nacional (@policia).

24. Más información a: https://www.elsaltodiario.com/cataluna/apagar-
red-control-internet-referendum-catalunya

apunta que la percepció d’agressió en parlar sobre el 
Procés augmentava en espais de relació no directes: 
a les xarxes socials, arribava al 22% (ICIP, 2020) En la 
mateixa línia, les persones enquestades percebien les 
xarxes socials com un entorn poc propici per al diàleg 
social, amb un 76% poc o gens disposat al diàleg.

coMEnTARI FInAL

Aquesta roda de la violència i (in)comunicació situada 
a les xarxes socials no es pot tallar sense un canvi de 
paradigma social i digital. Companyies com Twitter o 
Facebook han començat a combatre la discriminació 
i el discurs d’odi mitjançant programes de detecció i 
eliminació d’aquests continguts. Tot i així, que l’actu-
al regularització ètica d’aquestes plataformes sigui 
monopolitzada pels mateixos que necessiten mone-
titzar-les no només no és garant de res –més sabent 
que aquests discursos es continuen reproduint– sinó 
que s’allunya de tota lògica democràtica. Crear re-
gulació des de les institucions semblaria una opció 
més democràtica que no pas l’actual. Tot i així, també 
desperta dilemes el fet que pugui conduir a una re-
gulació de doble tall que permeti censurar la llibertat 
d’expressió i condemnar més fàcilment a la dissidèn-
cia. Per la seva banda, propostes de base alternatives 
advoquen per un canvi complet de paradigma cap a 
la democratització i la governança ciutadana de les 
dades (Balestrini, 2021). A nivell intergovernamental, 
la UNESCO ha aprovat recentment una Recomana-
ció Mundial sobre l’Ètica de la Intel·ligència Artificial 
que té per objectiu consolidar un món digital segur i 
alineat amb els drets humans, la igualtat i la no dis-
criminació (UNESCO, 2021). Tot i així, mesures inter-
governamentals no vinculants com aquesta poden 
servir de guia referent, però s’han de traduir neces-
sàriament en lleis europees o estatals per adquirir 
un valor vinculant. L’escenari és complex, però no per 
això és irresoluble.25 Les xarxes socials en si no són el 
problema sinó l’ús que en fem els humans amb elles, 
d’elles i en elles. Els entrenaments d’algorismes de-
senvolupats per visions masculines, blanques i occi-
dentals que tradueixen aquests biaixos al món digital, 
la filtració i la selecció de continguts que ens classifi-
quen i empaqueten en bombolles socials, la circulació 
descontrolada de les notícies falses o el llenguatge 
d’odi i la discriminació a les xarxes són elements que 
es poden eradicar. Sens dubte, això comença per una 
desmilitarització cultural i estructural de les nostres 
ments i societats, però ha d’acompanyar-se d’una 
regularització que freni la impunitat del poder privat 
tecnològic i insti a repensar les xarxes socials des del 
seu potencial per impactar positivament a la vida de 
les persones. El món digital no necessita altres eines, 
sinó fer-les servir d’una altra manera.

25. Noves disciplines com l’Antropologia Digital estan actualment buscant 
entendre i donar resposta als reptes que comporta la revolució digital.

https://www.youtube.com/watch?v=pZJFvy-_L0c
https://blog.cool-tabs.com/es/referendum-cataluna-1o-en-twitter/
https://blog.cool-tabs.com/es/referendum-cataluna-1o-en-twitter/
https://www.elsaltodiario.com/cataluna/apagar-red-control-internet-referendum-catalunya
https://www.elsaltodiario.com/cataluna/apagar-red-control-internet-referendum-catalunya
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LA MILITARITzAcIó  
dELS TERRIToRIS 

13 . LA MILITARITzAcIó  
d’AndALUSIA
Diego Checa Hidalgo

Andalusia és una de les regions més militaritzades a 
l’Estat, sent la segona comunitat autònoma amb el 
nombre més gran d’efectius de les Forces Armades 
espanyoles i comptant al seu territori amb una àm-
plia presència militar de forces estrangeres de forma 
permanent.

A partir de les dades publicades pel Ministeri de De-
fensa i recollides a la base de dades de Forces Arma-
des del Centre Delàs (Centre Delàs, 2021), el personal 
militar desplegat a la Comunitat Autònoma d’Anda-
lusia suma 24.121 efectius l’any 2020. Aquesta xifra 
suposa una lleugera reducció d’efectius respecte l’any 
anterior, amb 89 menys, i continua la tendència des-
cendent iniciada el 2011 quan aquest desplegament 
de peu de força va assolir la xifra de 27.861 efectius. 
La seva distribució per províncies és força desigual, ja 
que entre Cadis (10.806) i Sevilla (4.783) sumen la ma-
joria del personal de les forces armades espanyoles 
a la regió andalusa, mentre que a Huelva (74) o Jaén 
(28) la seva presència és simplement testimonial.

A la presència de les Forces Armades de l’Estat es-
panyol se sumen les unitats que tenen estacionades 
els EUA i el Regne Unit en bases militars a la regió o 
als seus immediats voltants, i que tenen un impor-

tant impacte sobre la població i el territori andalús. 
Així, els EUA tenen 2.800 efectius militars desplegats 
a la Base Naval de Rota (Naval Station Rota Public Af-
fairs Office, nd): i fins a 2.200 efectius a la Base Aèria 
de Morón.26 A més, el Regne Unit amb l’activitat dels 
600 efectius de les seves Forces Armades terrestres, 
aèries i marítimes a Gibraltar (Ministeri de Defensa 
del Regne Unit, n.d.), té un impacte molt significatiu a 
Andalusia, especialment sobre la població de la badia 
d’Algesires i el seu medi ambient. Allí no només està 
desplegat el Regiment Reial de Gibraltar, sinó que hi 
ha una polèmica estació de parada de submarins que 
ha comptat amb la presència de submergibles nucle-
ars per a la seva reparació.

PRESèncIA MILITAR A LES PRovÍncIES 
AndALUSES

Cadis i Sevilla són les províncies més militaritza-
des de la regió andalusa. La primera compta amb 
el peu de força més gran de la comunitat superant 
els 10.000 efectius. Un dels espais més militaritzats 
de la província és el municipi de San Fernando, on 
s’ubica l’Aquarterament de Camposoto que allotja 
el Regiment d’Artilleria de Costa nº 4 i el Centre de 
Formació de Tropa nº 2. També s’hi troba part de la 
Força d’Infanteria de Marina, amb la Caserna General 
d’Infanteria de Marina, el Terç d’Armada i el Terç del 
Sud, i el Reial Institut i Observatori de l’Armada. Un 
altre és l’àrea de Rota, la base marítima d’ús conjunt 

26. Acord militar signat entre els Estats Units i l’Estat espanyol: https://
es.usembassy.gov/embassy-consulates/madrid/sections-offices/
office-defense-cooperation/agreement-defense-cooperation/

https://es.usembassy.gov/embassy-consulates/madrid/sections-offices/office-defense-cooperation/agreement-defense-cooperation/
https://es.usembassy.gov/embassy-consulates/madrid/sections-offices/office-defense-cooperation/agreement-defense-cooperation/
https://es.usembassy.gov/embassy-consulates/madrid/sections-offices/office-defense-cooperation/agreement-defense-cooperation/
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hispano-nord-americà on l’Armada espanyola ubica 
la Caserna General de la Flota i on estan estacionats 
vaixells i mariners de les Forces de Combat de Super-
fície, al costat de diverses flotilles d’aeronaus amb el 
seu personal. En tots dos espais la militarització del 
territori es manifesta clarament ja que la població es 
veu exclosa de l’accés i l’ús d’amplis espais costaners 
sobre els quals s’han construït les instal·lacions mili-
tars o es fan regularment maniobres i entrenaments. 
A més, la ciutat de Cadis compta amb l’Estació Na-
val de Puntales, l’Arsenal de la Carraca y el Instituto 
Hidrográfico de la Marina, mentre que a la província 
també apareixen efectius de la Força d’Acció Maríti-
ma i espais militaritzats com la Comandància Naval 
d’Algesires o el Camp d’Ensinistrament a la Serra del 
Retín a prop de Barbate. Per la seva banda, l’Exèrcit 
de l’Aire manté l’Esquadró de Vigilància Aèria núm. 11 
a l’Aquarterament Aeri Alcalá de los Gazules.

A Sevilla, la presència d’efectius és menor que a Cadis, 
amb una xifra que no arriba als 5.000, però hi ha un 
nombre més gran d’unitats militars terrestres i aè-
ries sobre la província. Així, l’Exèrcit de Terra situa a 
la Base El Copero de Dos Hermanas el Regiment de 
Transmissions núm. 32, el Regiment d’Artilleria An-
tiaèria núm. 74 i el Batalló d’Helicòpters de Maniobra 
IV, i compta amb l’Agrupació de Suport Logístic núm. 
21 a l’Aquarterament Torreblanca a Sevilla. A aquesta 
presència de l’Exèrcit a la ciutat s’hi suma l’Aquarte-
rament de La Borbolla, que acull la Segona Subins-
pecció General de l’Exèrcit (Sud) i el Centre d’Història 
i Cultura Militar, i l’existència de la Caserna General de 
la Força Terrestre a la il·lustre Plaza de España. Per la 
seva banda, l’Exèrcit de l’Aire també compta amb una 
important presència a la ciutat de Sevilla, amb instal-
lacions militars a l’Aeroport de San Pablo i, sobretot, 
a l’Aquarterament Aeri de Tablada, que conté unitats 
com el Grup Mòbil de Control Aeri i la Mestrança Aèria 
de Sevilla. L’Armada també té espais militaritzats a la 
ciutat com la Comandància Naval i el Museu Marítim 
de la Torre del Oro. Més enllà de la ciutat, la militarit-
zació arriba a altres zones de la província sevillana 
com Morón de la Frontera, on està localitzada la base 
aèria d’ús conjunt hispano-nord-americà. Allà l’Exèrcit 
de l’Aire té instal·lada l’Ala 11, el Segon Esquadró de Su-
port al Desplegament Aeri, el Radar S3TSR del Centre 
d’Observació i Vigilància Espacial (COVE) i el II Batalló 
d’Intervenció en Emergències de la UME, juntament 
amb les forces dels Estats Units. A més, a l’Aquarte-
rament Aeri de Constantina es troba l’Esquadró de 
Vigilància Aèria nº3.

Per part seva, les províncies d’Almeria, Còrdova, Gra-
nada i Màlaga presenten una menor militarització, 

encara que les Forces Armades espanyoles mante-
nen desplegades diferents unitats sobre el seu ter-
ritori. Així, la província de Còrdova compta amb 3.321 
efectius estacionats principalment a la base militar de 
Cerro Muriano, on es troba la Brigada ‘Guzmán el Bu-
eno’ X de l’Exèrcit de Terra, i també al Parc i Centre de 
Manteniment de Vehicles Ruedas Nº 2 a Palma del Río. 
Recentment, el Ministeri de Defensa ha decidit afegir 
la instal·lació de la futura base logística de l’Exèrcit de 
Terra ‘General de Ejército Javier Varela’ al municipi de 
Còrdova (Ministeri de Defensa, 2021).

A Almeria, la capital compta amb un espai militarit-
zat com és la Comandància Naval, a prop del port, 
encara que és a la Base Álvarez Sotomayor de Vi-
ator, que allotja la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II de la 
Legió, on s’ubiquen el gruix dels 2.728 efectius des-
plegats a la província. Per la seva banda, a Granada 
hi ha 1.248 efectius de les forces armades repartits 
entre la base aèria d’Armilla, que allotja l’Ala 78 de 
l’Exèrcit de l’Aire, i l’Aquarterament Aeri de Motril, on 
està ubicat l’Esquadró de Vigilància Aèria núm 9. A la 
capital es troben el Comandament d’Ensinistrament 
i Doctrina en dos aquarteraments, Capitania Gene-
ral i La Merced, i diverses unitats de l’Agrupació de 
Suport Logístic nº21 són a l’Aquarterament Cervan-
tes. Mentrestant, Màlaga compta amb 1.133 efectius, 
pertanyent la majoria a la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II 
de la Legió estacionada a l’Aquarterament Monteja-
que de Ronda. Altres espais militaritzats són la base 
aèria, situada al costat de l’aeroport de la capital, i la 
Comandància Naval. Finalment, les províncies anda-
luses que presenten un menor grau de militarització 
són Huelva i Jaén, amb poc més de 100 efectius de les 
forces armades desplegats en elles, i on el principal 
espai militaritzat és la Comandància Naval de la ciu-
tat de Huelva.

coMEnTARI FInAL

La militarització d’Andalusia es completa amb una 
infraestructura industrial que alimenta el cicle de la 
guerra mitjançant el desenvolupament i la fabricació 
d’armament i maquinària militar a moltes zones de 
la regió. Així, destaquen les drassanes de Navantia, 
a la Badia de Cadis, que elaboren vaixells i sistemes 
per a les armades, la producció aeronàutica d’Airbus 
a Sevilla o la fàbrica de municions de MSM a Granada. 
Sense oblidar projectes com del Centre d’Assaigs per 
a Sistemes No Tripulats, afavorit per l’Institut Nacio-
nal de Tècnica Aeroespacial i l’Agència d’Innovació i 
Desenvolupament d’Andalusia, que pretenen ubicar 
a Huelva unes instal·lacions per al desenvolupament 
d’armes autònomes de darrera generació.
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14 . EdUcAcIó, PoRTS I EnToRn 
nATURAL MILITARITzATS  
AL PAÍS vALEncIà
Davi Montesinos

La militarització al País Valencià, com a la resta del 
territori, es fa amb l’extensió i promoció de funcions, 
valors i actituds militars en els diversos àmbits de la 
vida civil. Entre aquests valors militars podem men-
cionar alguns com l’honor, la disciplina o el servei in-
condicional a la pàtria, inclús fins a la mort.27 Però, 
també s’infiltren altres valors menys humanitzadors, i 
que sovint se’ns oculten, com la jerarquització, la dis-
ciplina extrema, l’autoritarisme, l’obediència acrítica i 
cega dins de la cadena de comandament; la submissió 
i el conformisme; la combativitat i l’agressivitat; la re-
current idea de “l’enemic” i la victòria sobre l’enemic 
(pedra angular del militarisme), la xenofòbia i el con-
trol social. El valor de la pàtria i l’exaltació patriòtica, 
de vegades, pot anar en detriment de la vida de les 
persones. S’estima la pàtria, però no als compatriotes 
o a les persones d’altres pàtries. 

Els militars estan acostumats a conquerir territoris 
i, en aquest sentit, el territori civil no està exempt 
d’aquestes invasions. Per això, en aquest apartat de 
l’informe, sense voluntat o pretensió de fer una anàlisi 
exhaustiva i completa, esmentarem només algunes 
de les lluites socials i accions directes Noviolentes 
realitzades en diversos àmbits per desmantellar la 
militarització del País Valencià.

ESPAIS MILITARITzATS AL PAÍS vALEncIà:

1 . ESPAIS EdUcATIUS

A l’educació primària i secundària s’intenta que els 
alumnes naturalitzem des de la infantesa i l’adolescèn-
cia els valors i actituds militars. Aquestes visites també 
tenen vocació de futur reclutament. Sovint es presenta 
una visió edulcorada dels exèrcits, amb imatges esbiai-
xades de “Missions de Pau”, “Salvar vides” o “construir 
un món millor”. També capten l’atenció dels xiquets/
es amb gimcanes esportives, com en el cas d’Expojove.

Per tal de promocionar la Cultura de Defensa, el Mi-
nisteri de Defensa té un ampli programa que també es 
desenvolupa, mitjançant les oficines de comunicació 

27. Les ordres s’executen a partir d’instàncies jeràrquiques superiors que 
impliquen sacrificis personals, en l’escala superior dels quals és “donar 
la vida”.

territorials, en terres valencianes i que, de nombro-
ses maneres,28 s’impregna en l’àmbit educatiu. Des-
taquem, entre altres, les visites escolars, els premis 
Defensa i els convenis de col·laboració amb les Uni-
versitats, com s’ha analitzat en capítols anteriors. 

Respecte a la militarització en l’àmbit escolar el pro-
cés és doble. D’una banda els militars fan “visites di-
dàctiques” als centres escolars i, d’altra, els centres 
escolars visiten (Ejército de Tierra, 2015a) les instal·la-
cions o centres militars com la Caserna General Ter-
restre d’Alta Disponibilitat a València, la base de l’UME 
a Bétera i el Museu Històric Militar a València. 

Es fan visites escolars a la base de l’OTAN a Bétera 
on es diu, sense escrúpols i pudor, entre altres coses, 
que l’OTAN és una institució política que promou va-
lors democràtics i la resolució pacífica dels conflictes 
(Ejército de Tierra, 2015b), tot i que és una entitat mi-
litar al servici dels interessos dels EUA i dels països 
que formen part i són aliats. També s’han fet visites 
escolars (Ministerio de Defensa, 2009) al Tercer Ba-
talló d’Intervenció en Emergències (BIEM III) ubicat en 
les instal·lacions que l’UME té en la Base Militar Jaume 
I, en el terme municipal de Bétera (València).

Pel que fa a les visites de militars a centres educa-
tius, per exemple, va ser notícia (Levante, 2009) que 
en 2019 una professora d’un col·legi d’Almenara (Cas-
telló), amb coherència amb els seus valors de pau i 
respecte, es va negar a què la seva classe participara 
en una activitat militar organitzada per la Unitat de 
Transmissions i d’Infermeria de l’Exèrcit amb base en 
Manises.

D’altra banda, el Museu Històric Militar de València 
(2019-2020), situat en l’Albereda, convida a tots els 
centres escolars a activitats didàctiques que tenen 
preparades. Aquest museu pertany al Centre de His-
tòria i Cultura Militar Centre (València) juntament amb 
l’Arxiu Intermedi Militar Centre i la Biblioteca Històrica 
Militar de València.

Dirigit per la Direcció de Reclutament i Ensenyança 
Militar també s’ha desenvolupat en les tres províncies 

28. Activitats en ocasió de la celebració del Dia de les Forces Armades i del 
Dia de la Festa Nacional; Premis Defensa, Premis dels Exèrcits i l’Armada 
i altres premis; Subvencions per a promoure la cultura de defensa; 
Cursos, seminaris, jornades, taules redones i conferències; Exposicions, 
Concursos de pintura, fotografia, etc.; Jures de Bandera de personal 
civil; Concerts de Música Militar; Visites a unitats, centres i organismes 
militars; Celebració d’efemèrides; Recreacions històriques i Convenis de 
col·laboració.
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valencianes la 8a edició del concurs Carta un militar 
espanyol sota el títol ‘Missió: salvar vides’’, dirigida als 
alumnes de 4t d’ESO, primer i segon de Batxillerat i 
Formació Professional de Grau Mitjà de tots els cen-
tres docents en l’àmbit nacional i centres espanyols 
a l’estranger. 

Aquesta edició, dedicada a l’Operació Balmis, te per 
funció visibilitzar entre l’alumnat la tasca que han de-
senvolupat les Forces Armades durant la pandèmia i 
enaltir-los com herois. Resulta curiós que, concursos 
i premis similars, no s’hagen implementat des del Mi-
nisteri de Sanitat per reconéixer la tasca dels metges, 
infermers i auxiliars d’infermeria, o des del Ministeri 
d’Educació per reconéixer la tasca de tots els docents 
en temps de pandèmia, entre molts altres Ministeris.

Hi ha multitud de convenis signats pel Ministeri de 
Defensa amb les universitats del País Valencià. Per 
exemple, amb la Universitat de València per realitzar 
pràctiques externes al Centre d’Història i cultura mi-
litar (València) (Universitat de Valencia, 2020) o per a 
la realització d’activitats docents, d’investigació, de 
cooperació al desenvolupament i de qualsevol altre 
àmbit d’interés mutu (Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado, 2021), o per la realització de pràctiques tu-
telades en unitats de l’Exèrcit de l’Aire per alumnes de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny de 
la Universitat Politècnica de Valencia (Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, 2014). O el Conveni entre el 
Ministeri de Defensa, el Centro de Formació OASI i la 
Universitat d’Alacant, per a la realització d’activitats 
per al desenvolupament d’un sistema integral d’ajuda 
per a la formació d’habilitats i aptituds en l’àmbit de la 
seguretat i defensa militar i policial (Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, 2018).

2 . ESPAIS coMERcIALS: EL PoRT dE SAGUnT

Al fil de la campanya “la guerra comença ací” als dar-
rers anys, diversos grups ecopacifistes i de la societat 
civil (Acció Ecologista Agró, MOC-València, platafor-
mes ciutadanes de Sagunt i el Centre Delàs) han fet al 
Port de Sagunt i a Sagunt actes de protesta, pressió 
mediàtica i d’incidència política per demanar una total 
transparència al govern espanyol a fi de saber si els 
vaixells de la naviliera saudita Bahri que atraquen al 
port transporten/carreguen material de guerra per 
ser utilitzades per la coalició liderada per Aràbia Sau-
dita contra la població iemenita. També per rebutjar 
que el govern oferís Sagunt com port segur per al 
trànsit de material de guerra. De forma similar, diver-
sos grups de la societat civil han rebutjat els vaixells 
d’aquesta naviliera als ports de Bilbao i Santander.

3 . ESPAIS nATURALS: LA SERRA d’AITAnA

La militarització també afecta als espais naturals. De 
vegades, es fan proves d’armament i maniobres mi-
litars amb un impacte destructiu i contaminant del 
medi ambient. Una de les lluites històriques, 17 anys 
fins ara, per desmilitaritzar els espais naturals esdevé 
a la serra d’Aitana. Al cim de la serra es troba l’Esqua-
dró de Vigilància Aèria número 5 (EVA 5) i l’Aquartera-
ment Aeri Aitana (Alcoi-Alacant).

Utilitzats pel Ministeri de Defensa com a punt geoes-
tratègic, els radars serveixen per a controlar la na-
vegació marítima i aèria de l’Orient Mitjà i de part del 
Magreb, així com l’estret de Gibraltar i el trànsit a les 
Illes. Segons va indicar Xusa García (Romero, 2021), 
membre de l’Ateneu Cultural El Panical d’Alcoi, hi ha 
una vinculació directa de l’EVA número 5 amb conflic-
tes com el de Palestina, Síria o l’Afganistan: “És evi-
dent que, malgrat que utilitzen com a argument l’ús 
cívic dels radars, el control que es fa des d’Aitana és 
secret, depén de Defensa, qui és còmplice d’aquestes 
ofensives”.

Segons la directiva d’hàbitats naturals 92/43/CEE 
del Consell de la Unió Europea, la serra d’Aitana és 
considerada Lloc d’Interés Comunitari (LIC) junt amb 
la Serrella i el Puig Campana, i compta amb tres mi-
croreserves de flora. Allà es troben espècies vegetals 
en perill d’extinció, pròpies de territoris elevats o del 
nord de la península Ibèrica, com la corona de rei (Sa-
xifraga longifolia) o els teixos (Taxus Baccata). 

Sota el lema “Ni un pam de serra per a la guerra” els 
col·lectius, entitats i activistes segueixen reclamant 
el desmantellament de la base de radars que l’exèrcit 
d’aviació espanyol té al cim, per aconseguir una serra 
“desmilitaritzada, protegida mediambientalment i al 
servei de la pau”.

coMEnTARI FInAL

En definitiva, caldrà seguir resistint en els diversos 
àmbits de la societat civil, lluitant i reclamant la 
desmilitarització als espais educatius, comercials i 
naturals. Així mateix, avançar en la consciència que 
tots els habitants del planeta terra som una sola 
família humana i consolidar una cultura local i uni-
versal on no tingui cabuda l’ús de la violència i de 
les armes en la transformació dels conflictes. Com 
reafirmava contínuament un valencià pacifista, Vi-
cent Martínez Guzmán: “nosaltres els pacifistes som 
els realistes”.
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15 . LA MILITARITzAcIó  
A cATALUnyA
M. Gabriela Serra

Les dècades dels 80 i 90 van obrir un període impor-
tant per a la transformació de les Forces Armades 
espanyoles. A partir de la reforma de la Llei orgànica 
de Criteris Bàsics de Defensa Nacional i Organització 
Militar aprovada el gener de 1984, s’imposaran nom-
brosos canvis que afectaran l’orientació, presència, 
organització, dotació i equipament militars. A conti-
nuació s’aborda la presència militar a Catalunya, fruit 
d’aquestes noves polítiques de defensa. 

EFEcTIUS I InSTAL·LAcIonS MILITARS  
A LES PRovÍncIES cATALAnES

La província de Tarragona compta amb una presència 
militar espanyola mínima. No obstant això, el port de 
la ciutat ha estat utilitzat per naus militars en més 
d’una ocasió: El 2010, l’escala d’un vaixell de guerra 
nord-americà que va participar en la guerra contra 
l’Iraq; la presència del portaavions Joan Carles I el 
2018 i, la del vaixell militar espanyol Toralla el juny del 
2021. Aquestes presències militars sempre han estat 
contestades per l’organització Tarragona Patrimoni 
de Pau, que va aconseguir l’aprovació d’un acord del 
Ple Municipal impedint la presència de vaixells i em-
barcacions militars al seu port.

A la província de Lleida es troba l’Academia Gene-
ral Básica de Suboficiales de Tremp, que ocupa una 
superfície d’11.600 m². Els 410 efectius militars de la 
província han anat variant segons el nombre d’ingres-
sos a l’acadèmia.

Pel que fa a la província de Girona, aquesta compta 
amb 540 efectius. A Sant Climent Sescebes, hi trobem 
l’Acuartelamiento General Álvarez de Castro, amb el 
Batallón Badajoz I/62 d’infanteria mecanitzada, que 
disposa de 100 carros de combat Pizarro I i TOAS 
(Transporte Orugas Acorazadas). També disposa (en-
tre Sant Climent i l’Espolla, a la Serra de l’Albera), d’un 
camp de tir de 1.380 hectàrees. Les maniobres que s’hi 
realitzen han estat denunciades constantment per la 
Plataforma Alt el Foc a l’Albera, que les rebutja per 
que posen en perill la vida del veïnatge pels incidents 
i accidents ocasionats, així com per l’atemptat que 
suposen contra l’equilibri ecològic de la zona. Cal es-
mentar que 1/3 del camp està protegit, en formar part 
de la xarxa europea d’espais naturals Natura 2000.

Al municipi de Figueres (Girona), Defensa posseeix el 
Castell de San Fernando, que amb 320.000 m² és la 
fortalesa militar més gran d’Europa). És propietat de 
l’Estat, adscrita al Ministeri de Defensa. El 1965 les 
unitats militars assentades a la fortalesa van ser tras-
lladades a Sant Climent Sescebes, passant a formar 
part del CIR9. Només es va mantenir oberta la Clínica 
Militar, reconvertida posteriorment en penal militar. 
Per aquest presidi han passat reus molt dispars: el 
1975, 4 membres de la UMD; el 1976, els primers 7 ob-
jectors de consciència, que arribarien a ser 11, i el 1983, 
el Tinent Coronel Tejero i altres dos capitans -també 
colpistes- fins a 1991, quan es va clausurar el penal. 
Aquell any es va formalitzar un conveni de col·labo-
ració entre el Ministeri de Defensa, la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Figueres, amb la finalitat 
de revitalitzar la fortalesa, considerada Bé d’Interès 
Cultural. El 1997 es va reconvertir en Museu Històric 
Militar, obrint-se al públic de manera regular. Però la 
propietat segueix en mans del Ministeri de Defensa, 
que s’ha reservat alguns espais per a usos estricta-
ment castrenses: la celebració de la Pasqua Militar, el 
dia de les Forces Armades, la commemoració anual de 
l’aniversari de la mort del General Álvarez de Castro... 
així com algunes dependències destinades a Residèn-
cia militar.

També a la província de Girona, l’exèrcit de l’Aire man-
té la Base militar del Pení, situada al Cap de Creus. A 
partir de l’any 1996 aquesta unitat va abordar la mo-
dernització dels seus equips. Actualment està inte-
grada per un Esquadró de Vigilància Aèria 4, i després 
de la remodelació, compta amb un radar Indra 3D mo-
del làser integrat en el sistema de defensa de l’OTAN.

Sens dubte la presencia més gran d’efectius i instal-
lacions militars es troba a la província de Barcelona. 
Hores d’ara compta amb 991 efectius militars, subs-
tancialment concentrats a la ciutat de Barcelona. 
L’emplaçament de major envergadura és la Caserna 
del Bruc. La seva construcció el 1929 va ser conse-
qüència de l’expansió de la ciutat, planificada després 
de l’enderrocament de les muralles el 1854 i del des-
mantellament, el 1869, de la fortalesa militar de la 
Ciutadella (construïda arran de la invasió borbònica 
post 1714 per tal d’assetjar la població vençuda). La 
propietat dels terrenys alliberats per les demolicions 
va passar a les mans de l’Ajuntament de Barcelona, 
que es va veure obligat a oferir terrenys en els quals 
construir les instal·lacions militars, en substitució de 
les enderrocades. És així com gradualment es van 



44 PREPARATS PER A LA GUERRA

construir noves casernes i emplaçaments militars: Le-
pant (La Bordeta), Bailén (Sant Andreu), Girona (Grà-
cia), l’edifici del Govern Militar (Rambles), el Centre 
Cultural dels Exèrcits (Plaça de Catalunya), l’Hospital 
Militar (Vallcarca), les casernes de Sant Andreu-Tor-
ras i Bages, i el del Bruc. De les tres instal·lacions de 
la Ciutadella que no van ser derruïdes, la Parròquia 
castrense, dedicada a la Immaculada Concepció és 
l’única església castrense de Catalunya, i és patrimo-
ni del Ejército de Tierra, d’ús exclusivament militar. La 
Caserna del Bruc és l’únic aquarterament existent a la 
ciutat. La resta han estat venuts -rebutjant totes les 
peticions de cessió gratuïta- a l’Ajuntament, a la Ge-
neralitat de Catalunya o al Consorci de Zona Franca. 
A la Caserna del Bruc -amb 53.000 m² i una capacitat 
d’acolliment d’uns 800 efectius- se situa el Batallón 
Barcelona 63 d’infanteria motoritzada, equipat amb 
vehicles d’alta mobilitat, vehicles tot terreny sobre 
rodes VAMTAC (vehicles d’Alta Mobilidad Táctica).

Tot i ser la major instal·lació, la Caserna del Bruc no 
compta amb espais oberts per a realitzar les seves 
pràctiques militars. Per a això utilitzen el Parc Natural 
de la Serra de Collserola. Des de fa temps, aquesta 
pràctica és denunciada per organitzacions de la soci-
etat civil de la zona, que exigeixen la prohibició de ma-
niobres militars al parc. També usen el Parc Natural de 
la Muntanya de Montserrat, amb les mateixes mos-
tres de rebuig per part de la ciutadania. Finalment, la 
caserna del Bruc també acull l’Archivo Intermedio Mi-
litar Pirenaico i la Biblioteca Histórico Militar, aquesta 
última oberta al públic. La sol·licitud de cessió de la 
caserna del Bruc ha estat reclamada des del 2008, ja 
sigui pel propi Consistori de la ciutat, com per sectors 
de la societat civil. La resposta del govern –inclòs l’ac-
tual- sempre ha estat una rotunda negativa.

A la ciutat de Barcelona també es troba la Residèn-
cia de Estudiantes Muñoz Grandes, fundada el 1957. 
L’any 2012 Defensa li va canviar el nom pel de Mateo 
Calabro (Italià que al 1716 va fundar la primera escola 
militar a Barcelona). En el període? 2013-2015 el Mi-
nisterio de Defensa va cedir la gestió per cinquanta 
anys al Grup RESA, passant a dir-se Residència Barce-
lona Diagonal, i deixant de ser d’ús exclusivament mi-
litar. Actualment, l’exèrcit es reserva 23 places de les 

218 ofertes pel centre. El seu cost varia: 1.100/1.200 
euros mensuals per a usuaris civils i 485 euros men-
suals per als residents militars.

Barcelona compta amb altres dues instal·lacions de 
gran impacte per les seves dimensions, ubicació i pa-
trimoni artístic: una, el Palacio de Capitania General 
(ocupa l’antic convent de la Mercè al Passeig Còlon), 
que alberga la Inspección General del Ejército de Tier-
ra, amb una dotació de prop 200 persones entre civils 
i militars. La l segona, el Palacio de Gobierno Militar (al 
final de Les Rambles), seu de la Tercera Subinspección 
General del Ejército Pirenaico i del Centro de Història 
y Cultura Militar Pirenaico.

I per a acabar, a l’àrea metropolitana romanen dues 
instal·lacions propietat del Ministeri de Defensa. Una, 
l’Aquarterament de Santa Eulalia, edificat en els anys 
quaranta als afores de Sant Feliu del Llobregat i que 
avui -donat el creixement urbanístic de la ciutat- és 
una ferida urbanística al cor d’aquesta ciutat, una àrea 
aquesta de 100.641 m² i diverses instal·lacions, abso-
lutament infrautilitzada i amb una mínima activitat, 
enfocada a la inspecció i reparació de vehicles mili-
tars. Des de l’any 2000 la població està plantejant la 
imperiosa necessitat de la seva reubicació, fins ara 
sense cap resultat. Els dies previs a l’1 d’octubre del 
2017 es va dotar a l’aquarterament de lliteres, dutxes, 
armaris i altres estris, per tal d’adequar el recinte mi-
litar a albergar les dotacions de la Guàrdia Civil i la 
Policia Nacional destinats a Barcelona. La despesa no 
va valer la pena, ja que van optar pel port de Barcelo-
na. Una altra instal·lació poc activa és l’Aquarterament 
Aeri del Prat, que des del 1989 compta amb l’Agrupa-
ció d’Unitats i Serveis del Prat depenent del coman-
dament aeri; el 2020 va donar suport al desplegament 
de la Unitat Militar d’Emergència (UME) durant la seva 
activitat en l’Operació Balmis, de suport de les Forces 
Armades en la lluita contra la pandèmia provocada 
per la Covid-19. 

concLUSIó FInAL

Acabo: És aquesta la millor manera d’utilitzar el terri-
tori de Catalunya per a la construcció de la Pau? Ro-
tundament, No.
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16 . cAnàRIES: PARAdÍS MILITAR
M. Koldobike Velasco Vázquez

Canàries és un paradís en molts sentits. Canàries és 
el paradís de la precarietat, l’empobriment i la desin-
versió social, on gairebé 800.000 persones estan en 
risc de pobresa i d’exclusió i comptem amb el nombre 
de persones en pobresa severa més alt de l’Estat es-
panyol; estant les illes entre les deu regions més po-
bres de la UE i la 2º comunitat amb la inversió social 
més baixa. Canàries és el paradís de la dependència 
alimentària, energètica, politicoadministrativa i eco-
nòmica, amb el monocultiu del sector serveis, turis-
tificada i perifèrica.

Un paradís d’un estat d’“excepció de drets”, amb el 
desmantellament d’allò públic, el confinament i l’acu-
mulació de la riquesa, la violació de drets i llibertats. 
Un arxipèlag tomba on, per les polítiques migratòries, 
només el 2020, més de 1.851 persones, segons Cami-
nando Fronteras, van morir intentant accedir a la UE 
per la ruta més mortífera, externalitzada i militarit-
zada. Convertint l’arxipèlag en presó i laboratori de 
les necropolítiques de frontera. En aquest arxipèlag, 
paradís de la normalitat letal del Capitalisme patri-
arcal colonial, per al seu sosteniment es fa essencial 
una alta militarització, securitització i augment del 
control social.

UnA PoSIcIó GEoESTRATèGIcA  
PER AL MILITARISME

En aquest reforç en el paper militar de les Canàries 
per la seva posició geoestratègica, en un informe 
confeccionat per l’Instituto Español de Estudios Es-
tratégicos, se situa a les Canàries en el rànquing de 
grans bases militars arxipelàgiques del món, afavo-
rides per l’OTAN, juntament amb Xipre, Guantánamo i 
Pearl Harbour. Com va fer públic el tinent General José 
Luis Vega Alba:

Canàries requereix un tractament especial per la seva relle-

vant relació estratègica. Té una ubicació privilegiada entre 

tres continents i prop d’un dels principals fluxos de trans-

port marítim i aeri cap a Europa i vores del Mediterrani; és 

oberta a l’Atlàntic; és la porta natural per a Iberoamèrica i 

plataforma logística per a Àfrica -dos dels principals marcs 

d’actuació i decisió explicitats a la Directiva- i és part del 

flanc sud occidental de l’Aliança Atlàntica.

Pel que fa a presència de tropes, és la 5a Comunitat 
autònoma amb més personal militar després de Ma-
drid, Andalusia, Aragó i Castella i Lleó. A més de 8.097 
soldats, 3.000 en operacions exteriors, 3.391 guàrdi-
es civils i 3.673 policies nacionals. Comptem en suma 
amb un cos militar i de forces de l’ordre per cada 116 
habitants, i un militar per cada 145 habitants. En con-
traposició, a les Canàries hi ha empleada per l’Estat 
una psicòloga per cada 17.000 persones; una treballa-
dora social per cada 24.000 o una llevadora per cada 
100.000 residents a les illes.

Les illes són el lloc d’entrenament habitual de tro-
pes espanyoles i multinacionals abans del seu en-
viament a l’Afganistan, al continent africà i a altres 
destins, i les seves infraestructures militars ja s’han 
compromès en intervencions armades al continent i 
fora. També s’ha anunciat la continuïtat de la parti-
cipació del Comandament Naval de Canàries en les 
operacions Atalanta i SOPHIA amb els vaixells d’acció 
marítima “Relámpago” i “Rayo”, respectivament, així 
com en les operacions permanents de seguretat i vi-
gilància marítima. Canàries es converteix en objecte 
i objectiu militar, i és part de l’amenaça per a altres 
llocs del planeta.

Des d’aquest arxipèlag es contribueix a la guerra, amb 
el suport logístic i formatiu, de recursos militars i civils, 
amb les Operacions Militars a l’exterior, especialment 
al continent africà, amb presència com a estratègia ne-
ocolonial a set llocs d’Àfrica. Amb tasques com la parti-
cipació en guerres, presència i acords militars, donació 
de materials militars i de vigilància a fronteres, venda 
d’armes, entrenament i formació de tropes, participant 
amb el contingent més nombrós a Mali i el Líban.

Canàries és el lloc d’assaig de guerres, amb més de 
744.700 hectàrees dedicades a maniobres militars; 
així com més de 50 quilòmetres quadrats declarats 
“zones d’interès de Defensa”, amb predomini militar 
sobre aquests llocs, que fixa la prevalença de l’interès 
per a la guerra sobre qualsevol altre, limitant fins i tot 
i prohibint la decisió de les administracions públiques 
civils davant l’interès militar, donant-se un segrest de 
la sobirania i desenvolupant-se una situació d’excep-
cionalitat democràtica. Moltes d’aquestes zones de-
clarades d’interès per a la defensa es troben a parcs 
nacionals i/o reserves de les biosferes. Els danys oca-
sionats al patrimoni natural i cultural de la zona per 
l’activitat militar són enormes i, en molts casos, irre-
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versibles: bombardeig i destrossa de béns etnogràfics 
i arqueològics (gambuesas29 i corrals, barraques de 
pescadors, coves habitacionals, etc.), contaminació 
de sòls i pastures per substàncies disseminades pels 
impactes d’explosius, contaminació acústica indes-
criptible: durant les maniobres les explosions s’es-
colten i se senten per part de la població a tota l’illa 
de nord a sud (vibració de vidres i fins i tot parets dels 
habitatges), material bèl·lic abandonat (com munició 
sense detonar), no només a l’interior del camp sinó 
també a l’exterior.

Des de les Canàries, es desenvolupa el comandament 
naval amb els Vaixells d’acció marítima; així com, amb 
operacions permanents de “seguretat i vigilància ma-
rítima”; i es recolza l’espionatge, dirigit especialment 
al Nord d’Àfrica amb centre d’escoltes, amb la ubica-
ció d’antenes i altres artefactes especialment a Gran 
Canària i Fuerteventura.

Cal no oblidar que les Canàries, a més de bastió de 
l’OTAN davant de l’Àfrica Occidental, és una de les 
zones calentes de la frontera europea militaritza-
da amb FRONTEX, l’Agència Europea de la Guàrdia 
de Fronteres i Costes, que té una de les seus a Les 
Palmes de Gran Canària. FRONTEX, que va néixer ini-
cialment per al control dels fluxos migratoris fronte-
rers, ha estès les seves funcions a “altres amenaces 
a la seguretat” com el “terrorisme internacional”, i és 
l’agència europea armada, encarregada d’interceptar 
l’accés de migrants a la UE, que participa en opera-
cions militars a l’exterior. Es tracta d’una institució 
cada cop més militaritzada, opaca i descontrolada, 
els malbarataments de la qual es desvien de l’ajuda 
al desenvolupament, amb devolucions de persones 
desplaçades, deportacions i violació de drets hu-
mans. Espanya està en guerra a les fronteres, i les 
Canàries és per a la política de Defensa espanyola 
una frontera Sud a reforçar.

Canàries també ha estat utilitzada com a abocador 
d’armes i, en alguna ocasió, en aspectes tan secrets i 
opacs, ha estat lloc de trànsit en el comerç d’armes.

D’altra banda, la intrusió d’allò militar en àmbits civils 
com els educatius, esportius o religiosos, no només 
no es redueix, sinó que Defensa dedica cada vegada 

29. Gambuesa és una de les poques veus d’origen guanxe vinculades 
amb l’activitat pastoral que ha perviscut amb plenitud funcional fins 
a l’actualitat a diverses illes, sent les illes de Fuerteventura i de Gran 
Canària les que tenen més nombre de topònims amb aquest nom o 
algun dels seus derivats. Les gambuesas són els corrals col·lectius 
enmig del camp on es recull a les cabres que caminen guaniles després 
d’una “apañada” per a control dels cabrits que hagin nascut en el 
període de llibertat.

més esforços per reforçar-se socialment, amb activi-
tats que van d’una presència protocol·lària franquista 
fins a l’organització o participació en fires de tota 
mena i en esdeveniments sobre seguretat, o la típi-
ca campanya de xerrades a instituts d’ensenyament 
secundari sobre oportunitats laborals als exèrcits. 
Presència militar en tasques civils, com ara la Unitat 
Militar d’Emergències (UME); a les oficines d’ocupació; 
als actes d’acció social, des del voluntariat assistenci-
alista; en actes culturals, en tasques mediambientals, 
de salut, en la gestió del rastreig en la pandèmia de 
la COVID; i a les Universitats Canàries en projectes de 
recerca i aules universitàries de reforç de la milita-
rització social. Tots aquests aspectes són tractats al 
llarg d’aquest informe.

Amb tot, en aquest arxipèlag, tan a prop de l’ocu-
pació del Sàhara per part del Marroc i de les aigües 
amb riquesa de minerals rars, aspecte clau en el 
desenvolupament de la militarització de la zona, 
en els propers temps, per a la realització d’extrac-
cions; hi ha l’Associació de Generals, Magistrats i 
Empresaris (GEMAEM), espai de legitimació de la 
militarització de les illes i d’interrelació de poders 
hegemònics en defensa dels interessos dels privi-
legiats i dels mecanismes d’acumulació de capital 
en poques mans.

coMEnTARI FInAL

Tot plegat ens porta a pensar que les Canàries estan 
en un procés de remilitarització o no han deixat mai 
d’estar-hi, i que la intenció dels successius governs 
ha estat, i és, reforçar el paper militar de la seva po-
sició geoestratègica. Això ens porta a assenyalar que 
aquest arxipèlag és un Paradís Militar.

I a les Canàries es resisteix i se segueix en lluita per 
ser territori i plataforma de Pau i Justícia social per, 
des de la desmilitarització convertir-nos en lloc de 
trobada, resolució de conflictes des de la Noviolència, 
espai de justícia i restitució internacional, illes de dià-
leg i laboratori de Justícia i Pau. No volem ser Paradís 
Militar, volem ser paradís de Pau, Justícia, Solidaritat, 
Igualtat. Illes d’assaig d’un altre món necessari, pos-
sible, urgent, un altre.
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