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La nostra realitat s’ha vist trastocada 
de dalt a baix en els darrers dos 
anys i hem hagut d’adaptar-nos a 

la vida enmig d’una pandèmia vírica que 
ha fet palesa la necessitat de reorientar 
prioritats per a sostenir la nostra fragilitat 
i vulnerabilitat . Tanmateix, el món no ha 
canviat essencialment . Els reptes que 
enfrontem els moviments pacifistes i 
antimilitaristes a Europa i al món continuen 
vinculats a les mateixes tendències que 
abans de l’adveniment de la pandèmia, 
sumats a les tensions, desigualtats i 
malestars derivats de la seva gestió, que 
al seu torn ha generat més inestabilitat 
política, violència social i una nova 
mostra de colonialisme occidental en 
l’acaparament de vacunes i la desatenció 
als territoris dels Suds amb un pitjor accés 
a la salut . La Pau s’ha deteriorat, com 
assenyala el Global Peace Índex de 2021 i 
els conflictes i crisis de la passada dècada 
han estat reemplaçats per noves tensions 
armades, onades de violència i incerteses, 
agreujades per l’augment continuat 
i sostingut de la despesa militar, que 
l’Institut Internacional d’Investigació per la 
Pau d’Estocolm (SIPRI) xifra en un 2,6% -el 
major increment interanual des de la crisi 
econòmica del 2009-, el desballestament 
de l’Estat social als països del Nord i la 
cronificació de la crisi del control d’armes . 

Una tendència que l’Estat Espanyol no 
només ha seguit, sinó que ha superat 
amb escreix, amb un increment del 9,41%, 

incloent noves inversions relacionades 
amb els nous Programes Especials de 
Armaments i una R+D militar que triplicarà, 
als Pressupostos Generals de l’Estat de 
2021, la despesa prevista per a recerca 
científica en salut . Per altra banda, la 
negativa del govern espanyol a signar 
el Tractat de Prohibició de les Armes 
Nuclears, assolit en aquest 2021 gràcies a 
l’esforç i la mobilització d’organitzacions 
de la societat civil, se suma a la manca de 
voluntat d’acabar amb l’opacitat en les 
exportacions d’armes a països com l’Aràbia 
Saudita, emparant-se en una llei que fa 
d’Espanya l’estat més restrictiu d’Europa 
pel que fa a l’accés a la informació sobre 
aquesta qüestió . Tot això, mentre el país 
consolida la seva posició de setè major 
exportador d’armes, amb operacions per 
valor de 22 .544 en el primer semestre 
de 2020, el volum més alt d’operacions 
mai assolit per la indústria armamentista 
espanyola .

El camí cap a l’augment de les capacitats 
militars de la Unió Europea, amb el 
desplegament de la política comuna en 
seguretat i defensa a la UE i mecanismes 
com els Fons Europeus per a Defensa, 
blinda la militarització del continent 
i la priorització de les visions més 
conservadores i bel·licistes sobre la 
gestió dels conflictes socials i polítics que 
enfronten els països que formen la UE . 
Aquesta estratègia es concreta, de forma 
especialment punyent, en la progressiva 

Nora Miralles crespo
Presidenta del Centre Delàs
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fortificació d’Europa i l’externalització de 
les fronteres europees a països tercers, 
per contenir els moviments migratoris 
de centenars de milers de desposseïdes i 
desposseïts que fugen dels conflictes que 
el comerç mundial d’armes contribueix, 
directament, a alimentar . Potencials 
refugiades i refugiats que fugen de les 
conseqüències de la pobresa imposada 
pel capitalisme depredador, de l’erosió de 
la democràcia al món, de la persecució 
dels drets civils i polítics, dels drets de les 
dones i de les persones LGTBI . I que fugen 
i fugiran, també, de les conseqüències ja 
tangibles i materials del canvi climàtic 
propiciat per l’escalfament global i la 
degradació o destrucció d’ecosistemes, a la 
qual la industria alimentada per la despesa 
militar hi contribueix directament . 

Un dels majors reptes que se’ns presenten 
és, doncs, el de conscienciar uns governs 
que pretenen seguir combatent noves 
pandèmies i fent front a amenaces 
securitàries com el canvi climàtic a 
canonades . És moment, també, de fer anàlisi 
dels aprenentatges pel futur que ens deixen 
aquestes dues dècades de mal anomenada 
Guerra Global contra el Terror i del dogma 
de la Pau Liberal com el millor sistema per 
posar fi als conflictes i els autoritarismes . 
un sistema de protecció dels Drets Humans 
erosionat i devaluat, un balanç poc 
encoratjador en la falsa dicotomia entre 
llibertat i seguretat, societats militaritzades 
i nivells evidents d’islamofòbia, racisme 
i deshumanització i lideratges que 
representen valors conservadors i 
patriarcals i que amenacen les victòries 
en drets de les dones i de les persones 
LGTBI+ . Aquesta deshumanització emmarca, 
també, les noves formes de fer la guerra i 
de vigilar les dissidències socials i polítiques 
i les persones migrades, mitjançant el 

desenvolupament d’armes autònomes letals 
i de tecnologies d’intel·ligència artificial amb 
biaixos ètnics i de gènere, que reprodueixen 
violències estructurals i plantegen nous 
dilemes ètics i tot un seguit de reptes que 
caldrà enfrontar de forma contundent . Entre 
ells, la necessitat de prohibir, en alguns 
casos, i de regular, en d’altres, aquest tipus 
de tecnologies, així com d’establir sistemes 
de rendiment de comptes i assumpció de 
responsabilitats pels crims de guerra i 
pels abusos i vulneracions comesos amb 
aquestes .

Com bé asseguren les autores i autors de 
l’informe número 47 del Centre Delàs, sobre 
militarisme i crisi ambiental, ens urgeix 
posar fre a la recentralització de la seguretat 
nacional com a perspectiva hegemònica 
-i quasi única- de gestió de les amenaces 
securitàries . Necessitem menys soldats, 
menys avions i armes, i en canvi necessitem 
més metges, més hospitals, energia verda 
i solucions per a cobrir les necessitats i 
garantir els drets de totes les persones . 

El món que es dibuixa després de la 
pandèmia no és, doncs, especialment 
encoratjador, però des del moviment 
pacifista i antimilitarista continuem 
generant articulacions globals que posin en 
el centre del debat la necessitat d’acabar 
amb les guerres i de construir una pau 
integral i justa . Continuem desenvolupant 
eines, material i discurs per a sensibilitzar i 
apoderar pacifistes arreu del món . Alhora, 
molts dels reptes que se’ns presenten 
formen part, ja, de les qüestions que les 
investigadores i investigadors del grup 
de treball del Centre Delàs abordem en 
les nostres recerques i de les accions 
d’incidència i de conscienciació pública que 
realitzem . Som, doncs, indubtablement, 
allà on hem de ser . 
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creixent amb els peus a terra

Podem dir que el Centre Delàs és el que ha 
sigut sempre però amb ganes de ser més . El 
de sempre és la part de recerca i divulgació . 
Les nostres publicacions, especialment els 
nostres informes i la nostra veu en general, 
són demandats i respectats per tothom . 
Les principals entitats de Catalunya, l’Estat 
i fins i tot internacionals ens consideren un 
partner de confiança, i sobretot expertes 
en quelcom molt concret, el Cicle econòmic 
militar . Ser això, una mena de think tank 
pacifista, no ho hem de deixar de fer . Caldrà 
però ampliar el nostre ventall d’experteses 
cap a nous reptes que se’ns plantegen . 
A l’análisi crític de l’armamentisme i el 
militarisme ja hem incorporat  l’antiracista 
i feminista a la pau i el militarisme,i  ara 
ho estem fent amb l’ecologista, amb els 
estudis que vinculen el canvi climàtic i 
el militarisme, i estem aterrant la pau a 
l’àmbit polític més proper, els municipis, 
amb una aposta ferma per la promoció de 
les agendes locals de pau, una excel·lent 
manera de fomentar la pau des de baix . 
Noves temàtiques estan forjant-se en la 
ment de les més de 40 investigadores i 
col·laboradores que tenim per tot l’Estat . En 
volem nous temes i nous membres, ser més 
ens fa més influents i més capaços, la porta 
del Delàs està oberta per tots els perfils 
pacifistes sènior i junior .

Per altra banda, hi ha ganes, capacitats 
i oportunitats per ampliar la nostra 

feina d’educació i formació per la pau . 
La primera Escola pacifista ha sigut un 
èxit i la propera veurà la llum d’aquí poc, 
prioritzant la presencialitat, però sense 
oblidar les activitats on-line, una realitat 
que ha vingut per quedar-s’hi i a la que 
ens hem d’adaptar sí o sí . La demanda 
de tallers per la pau és creixent, sobre 
tot al País Valencià, i n’hem de respondre 
creant l’estructura necessària per fer-ho . 
És precisament aquí, a València on tenim 
un marge de creixement immediat, amb 
una oficina a la Vall d’Uixó, una delegació a 
València, amb un conveni amb el Màster de 
Pau de la UJI de Castelló i una dotzena de 
voluntaris que fan possible que contribuïm 
tant a la reflexió del Delàs, com a l’acció, 
per exemple amb la denúncia dels vaixells 
que arriben al Port de Sagunt a carregar 
armes per a la guerra i una amplia 
activitat de la campanya Banca Armada, 
on seguirem col·laborant amb Setem i la 
CVONGD on tenim un vocal a la Junta .  
A més estem activament participant en 
la redacció de la Llei de Foment de la Pau 
Valenciana, col·laborant amb el Govern 
valencià, qui ha decidit impulsar-la, val a dir 
que a proposta nostra . 

Parlant de l’expansió territorial, seguim 
amb passes petites però firmes l’entrada 
a Andalusia i el País Basc . A aquest 
últim mantenim una activitat reduïda 
però constant a Donosti, on col·laborem 
estretament amb Bake Ekintza i 
Sudergintza . Pel que fa a Andalusia, estem 

Jordi calvo rufanges
Coordinador i investigador
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treballant amb un conveni de col·laboració 
amb l’IPAZ, per consolidar la delegació 
andalusa, que pot tenir la propera oficina 
del Centre Delàs . A l’Estat queda pendent 
com ampliar la nostra presència a Madrid, 
espai natural on fer la nostra incidència 
política al Govern central, el que caldrà fer 
de la ma d’entitats amigues i xarxes, com 
AIPAZ o la CONGDE . Tot sense oblidar les 
moltes xarxes i campanyes internacionals 
en les que participem, destacant com 
sempre la nostra activa participació al 
moviment per la pau europeu a través 
de l’ENAAT, i al moviment pacifista 
internacional amb l’IPB, del que acollim 
amb orgull i responsabilitat la seva oficina 
descentralitzada a Barcelona .
 
Finalment, hem de continuar treballant 
per l’adaptació als canvis, impulsant 

la innovació, prenent riscos, provant 
i equivocant-nos, actualitzant-nos 
tecnològicament, aprofundint en el treball 
descentralitzat però coordinat, amb 
la flexibilitat que ens donen les noves 
tecnologies combinat amb les trobades que 
consoliden el grup . El Delàs som persones, 
pacifistes, ecologistes, feministes, 
antiracistes, internacionalistes, que tenim 
una entitat amb prestigi, que sota el prisma 
de la cultura de pau proposem canvis 
necessaris per a fer del món un lloc menys 
violent on la guerra desparegui tant de 
les ments com de les polítiques . I ho fem 
i ho farem amb generositat, com amb la 
recent publicació Pacifistes en Acció i la 
webapp que l’acompanya Pacifistapp, que 
no només promociona la nostra feina sinó 
la de tothom que treballa per la pau, el 
desarmament i la desmilitarització a l’Estat .  
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QUi sOM?

El Centre d’Estudis per la Pau J .M . Delàs va 
néixer en el marc de Justícia i Pau l’any 1999 
com a resultat del treball desenvolupat des 
de 1988 per la Campanya Contra el Comerç 
d’Armes (C3A) . Des de febrer de 2010 
té personalitat jurídica pròpia i treballa 
com a Centre d’Investigació sobre temes 
relacionats amb el desarmament i la pau .

El Centre Delàs té com a missió el foment 
d’una cultura de pau i la construcció d’una 
societat desarmada i per això es dedica a 
sensibilitzar sobre els efectes perversos 
de les armes i el militarisme . Combina el 
treball d’estudi i publicació amb la difusió 
i mobilització social al voltant dels efectes 
negatius del militarisme, entre ells la 
despesa militar, la R+D militar i la fabricació 
i el comerç d’armes, així com la denuncia 
de l’incompliment dels acords dels governs 
en aquestes matèries . En els últims anys, 
el centre ha abordat les relacions del 
militarisme i l’armamentisme amb d’altres 
problemàtiques globals com són la crisi 
mediambiental, els fluxos migratòris o les 
violències vinculades al gènere o la raça, 
entre d’altres, generant noves línies de 
treball ja permanents que analitzen les 
expertes de l’entitat .

El Centre d’Estudis per la Pau rep el nom 
de J .M . Delàs, en record de Josep Manuel 
Delàs, que va ser president de Justícia i Pau 
de Girona i abans comandant de l’exèrcit 
a la reserva i membre de la UMD (Unió 
Militar Democràtica) i que va decidir en 
l’última etapa de la seva vida dedicar-se a 
la ferma defensa de la pau i els valors de la 
noviolència .

El Centre d’Estudis per la Pau J .M . 
Delàs és col·laborador del Stockholm 
Internacional Peace Research Institute 
(SIPRI) i forma part de l’European Network 
Against Arms Trade, ENAAT, (Xarxa 
Europea Contra el Comerç d’Armes), la 
Internacional de Resistents de la Guerra 
(IRG), l’International Peace Bureau 
(IPB), la Campanya Internacional per la 
Prohibició de les Armes Nuclears (ICAN), la 
campanya per la prohibició de les bombes 
de dispersió (Cluster Munition Coalition), 
la campanya per la prohibició dels robots 
assassins (Stop Killer Robots) i l’Asociación 
Española de Investigación para la Paz 
(AIPAZ) . El Centre Delàs col·labora amb la 
Plataforma Aturem la Guerra, la Universitat 
Internacional per la Pau de Sant Cugat i 
altres entitats de pau de Catalunya i de 
l’Estat .

El Centre Delàs s’organitza a través del 
seu grup de treball en el que s’analitza 
l’actualitat, es proposen estudis, recerques, 
línies d’acció i campanyes . En el grup 
de treball poden participar els seus 
membres permanents, així com noves 
col·laboradores, estudiants en pràctiques i 
l’equip tècnic .

El Centre Delàs s’ha especialitzat en 
l’anàlisi dels elements que composen 
l’anomenat Cicle Econòmic Militar o Cicle 
Armamentista, composat pel comerç 
d’armes, finançament de les armes, la 
despesa i pressupostos militars, les forces 
armades, la indústria militar, la Recerca 
i Desenvolupament (R+D) d’armament, 
les operacions militars a l’exterior, amb 
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especial atenció a l’Estat espanyol; 
també fem anàlisi de conflictes armats, 
el militarisme i armamentisme mundial 
i de les doctrines de seguretat i defensa 
d’Espanya, la UE i l’OTAN, tot incorporant 
una anàlisi crítica des de la cultura de pau i 
de la noviolència .

El Centre Delàs publica regularment 
articles, informes i llibres propis sobre 
totes les temàtiques esmentades, i també 
publica amb mitjans de comunicació 
amb els que hi col·laboren alguns dels 
seus experts . El Centre és consultat per 
investigadors, docents, activistes, polítics, 
mitjans de comunicació i centres de pau, de 
relacions internacionals i acadèmics . 

Les persones expertes del Centre Delàs 
s’ofereixen per entrevistes, xerrades, 
conferències i participació a debats en 
cadascun dels temes sobre els quals han 
desenvolupat un adequat coneixement i 
experiència .

El Centre Delàs té la seva seu central 
a Barcelona, al carrer Erasme de Janer, 
8, entresòl – 08001 Barcelona, però té 
també delegacions en les localitats de 
residència habitual dels seus membres 
permanents, col·laboradors i simpatitzants, 
on s’organitzen activitats de sensibilització 
i divulgació . És el cas de València, Donostia, 
Sant Cugat del Vallès, La Vall d’Uixó, Molins 
de Rei o Granada, als que cal sumar les 
activitats habituals a Madrid .

Junta de govern del’1 de gener de 2020  
a l’1 de desembre de 2020 
■■ Pere Ortega - President
■■ Alejandro Pozo - Vicepresident
■■ Xema Moya – Tresorer
■■ Pere Brunet – Secretari
■■ Maria de Lluc Bagur – Vocal
■■ Nora Miralles - Vocal
■■ Edgard Vega – Vocal
■■ Elisenda Ribes – Vocal
■■ Xavier Mojal - Vocal
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Junta de govern de l’1 de desembre de 2020 al 31 de desembre de 2020 

Nora Miralles crespo
Presidenta

Alejandro Pozo Marín
Vicepresident

Maria de Lluc Bagur 
Tresorera

Pere Brunet
Secretari

chloé Meulewaeteur
Vocal

Xavier Mojal Garcia
Vocal

edgard david vega vargas
Vocal

elisenda ribes cabañes
Vocal
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equip tècnic

El Centre Delàs compta amb un equip tècnic que s’encarrega de les tasques de 
coordinació dels membres, voluntaris i estudiants en pràctiques, així com de les tasques 
de gestió, comunicació i administració de l’entitat

treballadores

Jordi calvo rufanges
Coordinador i investigador

Ainhoa ruiz Benedicto
Coordinadora de projectes 

Martí rojas Llucià
Tècnic de comptabilitat

Maria vázquez Galobart
Tècnica de comunicació

i projectes

eduardo Aragón ruiz 
Tècnic de projectes  
i administració

Quique sánchez Ochoa
Tècnic de projectes
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Grup de treball del centre delàs 2020
investigadores i col·laboradores del 
centre delàs (30)

Gemma Amorós
Edu Aragón
Maria de Lluc Bagur
Xavier Bohigas
Eva Borja
Pere Brunet
Adrián Caballero
Jordi Calvo
Blanca Camps-Febrer
Teresa de Fortuny
Yara el Harake
Sara Garcia
Tomàs Gisbert
José Luis Gordillo
Eduardo Melero
Chloé Meulewaeter
Nora Miralles
Xema Moya
Pere Ortega
Alejandro Pozo
Elisenda Ribes
Ainhoa Ruiz
Eduardo Salvador
Rita Trias
Tarek Saliba
Camino Simarro
Edgard Vega
Judith Jordà
Xavier Mojal
Anna Montull
Arés Perceval
Mar Pérez
Quique Sánchez
Tica Font
Albert Orta
Iñaki Otamendi 
David Montesinos

estudiants en pràctiques  
durant l’any 2020 

Aina Serrano (Blanquerna)
Aroa Herrero (UOC)
Gilles Gounongbé (ACTIRIS)
Ricard Peña (UAB)
Sara Garcia (UAB)
Roger Mazariegos (UAB)
Edgard Gomez (UB)
Carles Conejos (UAB)
Sabina Escobar (Blanquerna)
Alejandro Garcés (Banquerna)
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INFORME
DEL CENTRE DELÀS 43

Autoría: Pere Ortega

Pese a la crisis de la COVID-19,  
prosigue el desatino armamentista 

CRÍTICA  
A LA  RAZON 
DEL PRESUPUESTO 
MILITAR (AÑOS 2019 Y 2020)

L’ANY eN XiFres

Recerca i divulgació

 WORKING PAPERS
D E L  C E N T R E  D E L À S

Del optimismo social al pesimismo en Defensa 

Autoría: Pere Ortega · Xavier Bohigas · Quique Sánchez

diciembre
2 0 2 0

Análisis crítico del 
Presupuesto de Defensa 
del año 2021 

Los Presupuestos Generales del Estado español para 2021, presentados 
por el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, plantean 
una política económica expansiva apropiada para un contexto de cri-
sis como el generado por la pandemia del coronavirus, incluyendo un 
considerable aumento del gasto social. Pero ese optimismo en lo social 
tiene en el ámbito militar su contrapartida, pues el presupuesto conso-
lidado del Ministerio de Defensa aumenta un 6,5% respecto a 2020 y 
alcanza la cifra de 10.863 millones de euros. Si se tienen en cuenta las 
partidas distribuidas en otros ministerios, el gasto militar alcanza los 
21.623 millones, un nuevo récord histórico que supone un aumento del 
10,3% respecto al año anterior. 

Este incremento se explica en parte por las inversiones en los nuevos 
Programas Especiales de Armamentos (PEA), para los que se disponen 
pagos por 2.341 millones de euros. En total, las inversiones para la ad-
quisición de material militar, infraestructuras, instalaciones, armas y 
otros, aumentarán en 2021 un 30,2% con respecto al año 2020, suman-
do un total de 3.266 millones. Si agregamos también la I+D militar, esta 
cifra alcanza los 3.942 millones, lo que representa un 20,4% del total 
de las inversiones del Estado central.

En definitiva, consideramos que el incremento del gasto militar, en 
especial la parte dedicada a nuevos armamentos, demuestra un orden 
de prioridades muy cuestionable y nos exige un replanteamiento urgen-
te de esa noción de seguridad basada en las capacidades destructivas, 
coercitivas y disuasorias del Estado, para pasar a centrarnos en políticas 
basadas en la seguridad humana y en los cuidados. Solo este tipo de 
políticas de seguridad y gasto público pueden garantizar una respuesta 
adecuada a las emergencias a las que nos enfrentamos como sociedad 
y una salida a la crisis del coronavirus que esté basada en criterios de 
justicia y sostenibilidad. 

ÍnDicE

Preámbulo _______ 2

1 . El Presupuesto  
de Defensa del año 
2021 ____________ 3

2. Las inversiones  
en armamentos ___ 7

3. Investigación  
militar _________ 12

4. Conclusiones ___15

INFORME
DEL CENTRE DELÀS 44

Autoría: Tica Font, Eduardo Melero, Edgard Vega

Análisis del comercio de armas 2018 y 2019

MERCADOS LUCRATIVOS 
PARA LAS ARMAS ESPAÑOLAS

ORIENT€ MEDIO 
 ¥
 A$IA, 

HACIA LA CONVERSIÓN DE LA INDUSTRIA 

ARMAMENTÍSTICA EN PRODUCCIÓN CIVIL

COHERENCIA DE POLÍTICAS
SIN PERDER EL NORTE. 

2 llibres publicats 

6 informes publicats

5 Working Paper publicats

16 infografies elaborades

28 articles publicats en mitjans 
de comunicació

Actualizació de la Base de Dades 
del Cicle Econòmic Militar

Creació i llançament de la nova 
web del centre delàs

Publicació d’una memòria  
dels 20 anys del centre delàs

21 notes i convocatòries de 
premsa enviades a mitjans

6 comunicats publicats



CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU · MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020 15

Hem arribat a un públic directe de 
prop de 3.000 persones

25 actes organitzats sobre pau i 
desarmament

Més de 170 persones han participat 
en les Jornades dels 20 anys del 
Centre Delàs

Prop de 4 .300 persones han recuperat 
els actes organitzats pel Centre Delàs 
enregistrats en vídeo

Més de 15 .000 visualitzacions a les 
xarxes socials dels vídeos elaborats

Sensibilització i conscienciació

76 entrevistes realitzades a 
membres del Centre (38 a ràdio, 4 a 
televisió i 34 a premsa escrita)

Més de 400 mencions i aparicions 
en mitjans de comunicació

Twitter: 8 .339 seguidores (36% més 
que el 2019); 2 .877 .800 interaccions; 
39 .158 visites i 2 .633 mencions
Facebook: 4 .123 “likes” i 4 .363 
seguidores (25% més que el 2019); 
147 .651 d’abast total

44 participacions en actes 
organitzats per altres organitzacions 
de la societat civil i moviments socials

Participació activa en més de 10 
campanyes .

12 reunions amb representants 
polítics d’àmbit català, espanyol  
i europeu

7 accions de denúncia en Juntes 
d’Accionistes d’empreses 
armamentistes i entitats financeres 
de la Banca Armada
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QUÈ HeM Fet?

1. RECERCA I DIVULGACIÓ

1.1 BASE DE DADES

Hem continuat treballant durant el 2020 
en l’actualització, ampliació i millora 
de la interfaç de la Base de Dades del 
Cicle Econòmic Militar del Centre Delàs . 
Paral·lelament s’han desenvolupat noves 
eines de visualització interactiva sobre 
alguns apartats de la Base de Dades, com 
és el cas de la base de dades sobre el 
Comerç d’Armes i els seus subapartats, així 
com la del Finançament de les Armes .

La creació d’una nova BBDD va ser una 
decisió estratégica del Centre Delàs 
d’aportar recursos per a la millora i 
accesibilitat de les dades que conformen 
el Cicle Econòmic Militar, un procés iniciat 
el 2019 i que portarà uns anys de treball 
assolir la seva finalització .

Actualment, la Base de Dades del Cicle 
Econòmic Militar permet consultar dades 
actualitzades sobre els diferents àmbits 
de recerca del Centre disposades per a 
consulta i descarrega en els següents 
apartats i recursos interactius:
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El Centre Delàs i la campanya Banca 
Armada ofereixen noves dades de 
bancs que operen a l’Estat espanyol i 
dels principals bancs internacionals 
en l’actualització de la base de dades 
internacional de Banca Armada, llançada 
l’any 2017 .

L’any 2020 s’ha treballat en una renovació 
d’aquest recurs amb canvis realitzats per 
tal de facilitar l’accés i l’ús a les dades 
disponibles per a tot tipus d’usuari .

L’objectiu d’aquest nou mapa interactiu és 
plasmar l’augment en la construcció dels 
murs i tanques en les fornteres i territoris 
ocupats d’arreu . L’interactiu ofereix una 
primera part amb infografies on s’apunten 
el motius argüits pels estats per a la 
construcció dels aparells de seguretat 
fronterera i les diferents empreses que 
es beneficien dels contractes milionaris 
que se’n deriven . El mapa, a més de fer-
los visibles, permet avançar de manera 
cronològica en el desplegament d’aquests 
murs .

L’objectiu d’aquest mapa interactiu és 
visualitzar les empreses que fabriquen 
armes, materials o components d’armes, 
i serveis que subministren al Ministeri 
de Defensa espanyol o es destinen a 
l’exportació, i cada any s’actualitza amb les 
dades més recents de les xifres de vendes i 
ocupació de les empreses identificades .

Aquest mapa interactiu vol visualitzar les 
empreses amb presència a Catalunya que 
fabriquen armes, materials, components 
o serveis per a indústries militars que 
subministren al Ministeri de Defensa 
espanyol o es destinen a l’exportació, així 
com empreses que produeixen sistemes 
o subministren serveis en l’àmbit de la 
seguretat . Amb regularitat s’actualitzen 
les dades de les empreses identificades 
i s’afegeixen les noves empreses dels 
sectors .
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Aquest mapa interactiu té l’objectiu de 
visibilitzar els murs terrestres, marítims, 
virtuals i mentals que han estat construïts 

des dels anys 90 pels estats membres 
de la UE i l’espai Schengen, per a frenar 
la migració de persones desplaçades per 
la força a Europa; i evidenciar el discurs 
contradictori de la UE que dóna suport 
a la perspectiva humanitària mentre 
criminalitza i securititza el moviment de 
persones i crea un món emmurallat molt 
més perillós per a elles .
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L’objectiu d’aquest mapa interactiu és 
visibilitzar la relació entre les exportacions 
europees d’armament i els fluxos de 
refugiats i desplaçats interns, amb la 
finalitat de determinar si existeix alguna 
responsabilitat directa o indirecta dels 
Estats membres de la UE respecte a les 
situacions d’inseguretat i violència que 
porten a milions de persones cada any a 
fugir de les seves  llars .

La Base de Dades sobre la Despesa Militar 
presenta dades actualitzades anualment 
sobre la despesa militar de l’Estat espanyol 
de diverses maneres: la del Ministeri de 
Defensa; la que recull els criteris de la 
OTAN (que inclou totes les partides militars 
repartides per altres ministeris); la que 
recull el criteri Centre Delàs (que inclou 
el CNI i els interessos del deute públic 
associat a Defensa); el pressupost liquidat 
a final d’any respecte al inicial aprovat; i la 
despesa militar respecte al pressupost de 
l’Estat i respecte del PIB .

En aquest apartat es presenten les xifres 
actualitzades sobre les exportacions 
espanyoles d’armes per països segons les 
dades oferides per la Secretaria d’Estat 
de Comerç al seu informe “Estadístiques 
espanyoles d’exportació de material de 
defensa, d’altre material i de productes i 
tecnologies de doble ús” .

Aquesta ofereix les dades sobre els 
efectius de dones a les forces armades 
espanyoles a partir de les dades sobre el 
personal en el Ministeri de Defensa del 
darrer trimestre del 2018 publicat per  
l’Observatorio Militar para la Igualdad .
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1.2 ARTICLES

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau combina el treball d’estudi i recerca amb la divulgació 
a través de la participació de les seves membres investigadores en la publicació d’articles 
en format digital i premsa escrita .

Aquest any s’han publicat un total de 28 articles sobre diferents temàtiques, com ara 
l’armamentisme, els conflictes i guerres, la cultura de pau, l’economia de defensa, la 
indústria i el comerç d’armes, la seguretat i la defensa, en els mitjans de comunicació, 
tant generalistes com en publicacions més específiques, així com en els blogs que 
gestiona l’entitat . Alguns dels mitjans que han publicat enguany articles elaborats per 
investigadores del Centre Delàs han estat diari Ara, Público, diari de Girona, el crític,  
el salto o La directa, entre altres .

Armamentisme

■■ “La presión de EEUU para evitar el 
Tratado de Prohibición de Armas 
Nucleares”, per Teresa de Fortuny i 
Xavier Bohigas (1/11/2020) . Secció de 
militarisme en El Salto .
■■ “El Tractat de Prohibició d’Armes Nuclears 
entra en vigor”, per Xavier Bohigas i 
Teresa de Fortuny (28/10/2020) . Secció 
d’opinió al Diari Ara .
■■ “75 anys dels bombardejos d’Hiroshima 
i Nagasaki”, per Teresa de Fortuny i 
Xavier Bohigas (05/08/2020) . Secció 
Internacional al Diari Ara .
■■ “La preocupant modernització dels 
arsenals nuclears”, per Xavier Bohigas i 
Teresa de Fortuny (23/06/2020) . Secció 
Internacional a La Directa .
■■ “El negocio de las armas que van 
contra la ética y las personas”, per Pere 
Brunet (19/01/20), Secció Industria 
Armamentística en El Salto . 

Conflictes i guerres

■■ “La militarització de la seguretat al 
Mediterrani”, per Gemma Amarós 
(30/03/2020) . Secció d’opinió a La 
Directa .
■■ “Guerres a distància . Guerres ‘low 
cost”, per Tica Font (19/02/2020) . Blog 
Cròniques Insubmises (Publico .es) .

Cultura de pau

■■ “Reptes per sobreviure”, per Pere Ortega 
(27/10/2020) . Blog Cròniques Insubmises 
(Publico .es) .
■■ “El llenguatge militar no construeix 
cap “nosaltres””, per Nora Miralles 
(27/03/2020) . Mèdia .cat
■■ “La no-violència pragmàtica o ètica”, per 
Tica Font (03/02/202) . Diari de Girona .
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Economia de defensa

■■ “Anàlisi crítica del pressupost de 
Defensa de l’any 2021”, per Pere Ortega 
(9/11/2020) . Blog Cròniques Insubmises 
(Publico .es) .
■■ “Blindats Dragón o com malbaratar 2 .100 
milions en despesa militar en temps 
de crisi”, per Quique Sánchez Ochoa 
(08/07/2020) . Secció d’opinió a El Crític
■■ “Armes per combatre la crisi?”, per Pere 
Ortega (22/05/2020) . Blog Cròniques 
Insubmises (Publico .es) .
■■ “L’Estat espanyol va destinar 55 
milions d’euros diaris a despesa militar 
l’any 2019”, per Anna Montull Garcia 
(05/05/2020) . Secció Antimilitarisme a La 
Directa .
■■ “BBVA, el banco explosivo y nuclear”, 
per Eduardo Aragón (26/03/20) . Secció 
Antimilitarismo a El Salto .

Indústria i comerç d’armes

■■ “Armes al Kazakhstan i el rei emèrit”, per 
Tica Font (19/11/2020) . Blog Cròniques 
Insubmises (Publico .es) .
■■ “Joan Carles I, els petrodòlars i les 
exportacions d’armes”, per Tica Font 
(08/10/20) . Blog Cròniques Insubmises 
(Publico .es) .
■■  “Exportacions d’armes 2019 . El benefici 
per sobre de la vida”, per Tica Font 
(19/06/2020) . Blog Cròniques Insubmises 
(Publico .es) .

Seguretat i defensa

■■ “Per a què serveixen les Forces armades”, 
per Pere Ortega (21/07/2020) . Blog 
Cròniques Insubmises (Publico .es) .
■■ “Virus, seguretat i pèrdua de drets”, per 
Tica Font (08/05/2020) . Blog Cròniques 
Insubmises (Publico .es) .
■■ “Covid-19 i Drets Humans”, per Pere 
Ortega (24/04/2020) . Blog de Cròniques 
Insubmises (Publico .es) .
■■ “Hacer la guerra al Covid-19?”, per Pere 
Ortega (08/04/2020) . Blog de Crónicas 
Insumisas (Publico .es) .
■■ “Virus, lecciones para el futuro”, per 
Tica Font (31/03/2020) . Blog Crónicas 
Insumisas (Publico .es) .
■■ “El coronavirus i les forces armades”, 
per Pere Ortega (24/03/2020) . Blog 
Cròniques Insubmises (Publico .es) .
■■ “Simbiosi entre empreses de defensa i 
l’Estat”, per Tica Font (11/03/2020) . Blog 
Cròniques Insubmises (Publico .es) .
■■ “El nou Govern i els reptes en Defensa”, 
per Pere Ortega (25/02/2020) . Blog 
Cròniques Insubmises (Publico .es) .
■■ “La inutilitat del militarisme d’Europa 
al Mediterrani”, per Jordi Calvo 
(06/04/2020) . Secció d’opinió al Diari Ara .
■■ “Matar virus a cañonazos . Sobre el estado 
de alarma y la respuesta militarista”, per 
Quique Sánchez (24/03/2020) . Secció 
Dominio público (Publico .es)
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1.3 WORKING PAPERS

El Centre Delàs ha continuat el 2020 amb línia pròpia de publicacions, en format d’informe 
breu, dels Working Paper .

Working Paper Desembre 2020: Análisis 
crítico del Presupuesto de Defensa 
del año 2021. Del optimismo social al 
pesimismo en Defensa
Autors: Pere Ortega, Xavier Bohigas, 
Quique Sánchez Ochoa

Working Paper Març 2020: El Mediterrani, 
una dècada de polítiques militaristes. 
Armes i militarització del Mediterrani Sud
Autors: Jordi Calvo Rufanges  
i Gemma Amorós

El Centre Delàs també ha publicat en les línies pròpies de publicació de Policy Papers 
d’entitats amb les quals col·labora, com ara l’Escola de Cultura de Pau i Sudergintza .

Working Paper Desembre 2020 de 
Sudergintza, el Centre Delàs, Emeriaz 
Elkartea i Bake Ekintza: “Coherencia de 
políticas sin perder el Norte. Hacia la 
conversión de la industria armamentística 
en producción civil”
Autor: Iñaki Otamendi Gutiérrez
 
Policy Paper Juliol 2020 de l’Escola de 
Cultura de Pau, l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya i el Centre Delàs: “Moment 
decisiu? La importància de frenar el 
comerç europeu d’armes amb Israel”
Autors: Pamela Urrutia Arestizábal 
(autora principal, Escola de Cultura de 
Pau), Ainhoa Ruiz Benedicto i Jordi Calvo 

Rufanges (comerç d’armes, Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau), amb la col·laboració 
de Karlos Castilla (IDHC)
 
Policy Paper Maig 2020 de l’Escola de 
Cultura de Pau, l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya i el Centre Delàs: “Guerra 
al Iemen: responsabilitats saudites, 
complicitats europees”
Autores: Pamela Urrutia Arestizábal 
(autora principal, Escola de Cultura de 
Pau); Ainhoa Ruiz Benedicto i Jordi Calvo 
Rufanges (comerç d’armes, Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau); i Karlos Castilla 
(drets humans, IDHC)
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 WORKING PAPERS
D E L  C E N T R E  D E L À S

Armes i militarització del Mediterrani Sud 

Autoria: Jordi Calvo Rufanges · Gemma Amorós

març
2020

El Mediterrani,  
una dècada de polítiques
militaristes 

La Mediterrània és una regió en conflicte altament militaritzada, amb   
complexes situacions de seguretat, en la qual Europa ha optat per augmentar 
les seves capacitats de control i vigilància de caràcter militar a la zona, aprofun-
dint en una narrativa securititzadora, en la qual es trasllada la responsabilitat 
del control dels moviments forçats de persones als principals països del Medi-
terrani Sud (Algèria, Marroc, Turquia, Egipte i Israel) que armen i militaritzen les 
seves fronteres atiats i esperonats per les principals potències exportadores 
d’armament del Mediterrani: França, Espanya, Israel i Itàlia, a les quals a l’últi-
ma dècada s’hi ha sumat Turquia. De tal manera que es mostra que mantenen 
elevats i creixents nivells de militarització.

ÍNDEX

1. Introducció _____ 2

2. La militarització  
del Mediterrani: 
despesa militar i 
efectius militars ___ 2

3. El Mediterrani, 
un dinàmic sector 
de producció i 
transferència  
d’armes  _________ 4

4. Les noves armes  
del Mediterrani  
Sud _____________ 7

5. Conclusions ___ 18

 WORKING PAPERS
D E L  C E N T R E  D E L À S

Del optimismo social al pesimismo en Defensa 

Autoría: Pere Ortega · Xavier Bohigas · Quique Sánchez

diciembre
2 0 2 0

Análisis crítico del 
Presupuesto de Defensa 
del año 2021 

Los Presupuestos Generales del Estado español para 2021, presentados 
por el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, plantean 
una política económica expansiva apropiada para un contexto de cri-
sis como el generado por la pandemia del coronavirus, incluyendo un 
considerable aumento del gasto social. Pero ese optimismo en lo social 
tiene en el ámbito militar su contrapartida, pues el presupuesto conso-
lidado del Ministerio de Defensa aumenta un 6,5% respecto a 2020 y 
alcanza la cifra de 10.863 millones de euros. Si se tienen en cuenta las 
partidas distribuidas en otros ministerios, el gasto militar alcanza los 
21.623 millones, un nuevo récord histórico que supone un aumento del 
10,3% respecto al año anterior. 

Este incremento se explica en parte por las inversiones en los nuevos 
Programas Especiales de Armamentos (PEA), para los que se disponen 
pagos por 2.341 millones de euros. En total, las inversiones para la ad-
quisición de material militar, infraestructuras, instalaciones, armas y 
otros, aumentarán en 2021 un 30,2% con respecto al año 2020, suman-
do un total de 3.266 millones. Si agregamos también la I+D militar, esta 
cifra alcanza los 3.942 millones, lo que representa un 20,4% del total 
de las inversiones del Estado central.

En definitiva, consideramos que el incremento del gasto militar, en 
especial la parte dedicada a nuevos armamentos, demuestra un orden 
de prioridades muy cuestionable y nos exige un replanteamiento urgen-
te de esa noción de seguridad basada en las capacidades destructivas, 
coercitivas y disuasorias del Estado, para pasar a centrarnos en políticas 
basadas en la seguridad humana y en los cuidados. Solo este tipo de 
políticas de seguridad y gasto público pueden garantizar una respuesta 
adecuada a las emergencias a las que nos enfrentamos como sociedad 
y una salida a la crisis del coronavirus que esté basada en criterios de 
justicia y sostenibilidad. 

ÍnDicE

Preámbulo _______ 2

1 . El Presupuesto  
de Defensa del año 
2021 ____________ 3

2. Las inversiones  
en armamentos ___ 7

3. Investigación  
militar _________ 12

4. Conclusiones ___15

HACIA LA CONVERSIÓN DE LA INDUSTRIA 

ARMAMENTÍSTICA EN PRODUCCIÓN CIVIL

COHERENCIA DE POLÍTICAS
SIN PERDER EL NORTE. 

MAIG DE 2020

Guerra al Iemen: 
responsabilitats saudites, 
complicitats europees

Amb el suport:

Des de l’any 2015 els nivells de violència han escalat de manera significativa al 
Iemen. Al març d’aquest any, Aràbia Saudita va decidir posar-se al capdavant 
d’una coalició militar amb la finalitat de restablir el govern d’Abdo Rabbo 
Mansour Hadi, deposat mesos abans pel grup armat iemenita conegut com els  
al-houthistes i acusat per Riad de ser un “proxy” de l’Iran. D’aleshores ençà, 
el conflicte armat s’ha complicat a causa de la implicació de múltiples actors 
i la projecció d’interessos regionals i internacionals en la disputa. La guerra 
ha tingut efectes devastadors en la població; ha provocat milers de víctimes 
civils i ha arrossegat el país a una crisi humanitària d’enorme magnitud, 
considerada en l’actualitat com la més greu de tot el món. Els últims cinc 
anys, Nacions Unides i diverses ONG humanitàries i de drets humans han 
advertit contínuament sobre els greus abusos perpetrats en el marc del 
conflicte armat a Iemen per part de diversos actors –molts dels quals es 
consideren constitutius de crims de guerra–, i han assenyalat expressament la 
coalició internacional liderada per Aràbia Saudita per la seva responsabilitat 
en atacs contra la població civil iemenita, amb nombroses víctimes mortals. 
Malgrat aquests antecedents, diversos estats europeus, inclòs l’espanyol, 
han mantingut la seva política de venda d’armes al regne i a altres països 
membres de la coalició liderada per Riad –com la Unió dels Emirats Àrabs 
(EAU)–, contravenint disposicions de normatives nacionals, europees i 
el Tractat Internacional de Comerç d’Armes. Les evidències exigeixen un 
urgent canvi en la política europea i espanyola en aquest àmbit i l’adopció 
de mesures concretes i contundents per a frenar les vendes i transferències 
d’armes a l’Aràbia Saudita, afavorir la desescalada de la violència, promoure 
sortides polítiques al conflicte i assistir de manera immediata les ingents 
necessitats humanitàries del país. No canviar el rumb suposa persistir en 
la complicitat amb la violència i amb les múltiples vulneracions de drets 
humans que pateix la població iemenita.
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Autoría: 
Pamela Urrutia Arestizábal 
(autora principal, Escola de 
Cultura de Pau)
Ainhoa Ruiz Benedicto, 
Jordi Calvo Rufanges 
(comerç d’armes, Centre 
Delàs d’Estudis per la Pau)
Karlos Castilla (drets 
humans, IDHC)

JULIOL DE 2020

Moment decisiu? 
La importància de 
frenar el comerç europeu 
d’armes amb Israel

Amb el suport:

Autoria: 
Pamela Urrutia (autora 
principal), Ainhoa Ruiz i 
Jordi Calvo (comerç d’armes)

El pla de Benjamin Netanyahu per annexionar formalment fins a un 30% 
dels territoris ocupats palestins a Cisjordània ha evidenciat una vegada més 
els greus impactes de les polítiques israelianes sobre la població palestina 
i ha causat alarma a l’àmbit internacional. Encara que els detalls de la 
iniciativa estan per definir, diversos actors internacionals han alertat sobre la 
il·legalitat de la mesura, que contravé principis bàsics del dret internacional, 
i sobre els seus efectes en la viabilitat d’un Estat palestí o en l’agreujament 
de la inestabilitat regional, entre altres aspectes. El pla ha creat, per tant, 
una conjuntura propícia per a denunciar i, sobretot, per a reaccionar i actuar 
davant les polítiques israelianes, independentment de la forma en què es 
materialitzi la proposta de Netanyahu. En aquest sentit, cal insistir que el 
controvertit pla constitueix només un pas més, la formalització, d’un règim 
de discriminació i violència que moltes persones expertes descriuen com a 
apartheid i que involucra una sèrie de vulneracions als drets humans de la 
població palestina.

Aquest informe de l’Escola de Cultura de Pau, el Centre Delàs d’Estudis per 
la Pau i l’Institut de Drets Humans Catalunya planteja la necessitat que, 
en aquestes circumstàncies i tenint en compte la situació ja existent, els 
Estats de la UE suspenguin el comerç d’armes amb Israel. El document 
analitza l’actual situació del conflicte i exposa les normes internacionals, 
europees i nacionals que vinculen als Estats en aquesta matèria, revisa les 
actuals dinàmiques del comerç d’armes amb Israel i planteja una sèrie de 
recomanacions per a l’acció des d’una perspectiva compromesa amb la pau, 
la justícia i el respecte als drets humans.

Foto: Pamela Urrutia, 2010.

WORKING PAPERS
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1.4 INFORMES

El Centre Delàs ha publicat 6 informes (1 copublicat) i 2 llibres al llarg del 2020 .

Informe 46 del Centre Delàs: “Món 
emmurallat, cap a l’Apartheid Global”
Autors: Ainhoa Ruiz Benedicto, Mark 
Akkerman i Pere Brunet
Editors: Jordi Calvo i Nick Buxton
Publiquen: Centre Delàs d’Estudis per la 
Pau, Transnational Institute (TNI), Stop 
Wapenhandel i Stop the Wall Campaign
 
Informe 45 del Centre Delàs: 
Asseguradores i Fons de Pensions que 
financen empreses d’armes. Actualització 
de la Banca Armada a Espanya 2020
Autors: Jordi Calvo i Eduardo Aragón
 
Informe 44 del Centre Delàs: “Orient Mitjà 
i Àsia, mercats lucratius per a les armes 
espanyoles. Anàlisi de el comerç d’armes 
2018 i 2019”
Autors: Tica Font, Eduardo Melero  
i Edgard Vega

Informe 43 del Centre Delàs “Crítica a la 
razón del presupuesto militar (años 2019 
y 2020). Pese a la crisis de la Covid-19, 
prosigue el desatino armamentista”
Autor: Pere Ortega
 
Informe del Centre Delàs, la ECP i l’IDHC: 
Comerç d’armes, conflictes i drets 
humans. Anàlisi de les exportacions 
d’armes europees a països en situació de 
conflicte armat i vulneracions de drets 
humans
Autores: Exportacions europees 
d’armament: Jordi Calvo Rufanges, Ainhoa 
Ruiz Benedicto. Conflictes armats: Josep 
Maria Royo, Jordi Urgell, Pamela Urrutia, 
Ana Villellas, María Villellas. Drets 
humans i drets internacional humanitari: 
Karlos Castilla

Informe 42 del Centre Delàs: La indústria 
militar i de seguretat de fronteres a 
Catalunya
Autores: Nora Miralles i Pere Ortega
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INFORME
DEL CENTRE DELÀS 46

Autoria: Ainhoa Ruiz Benedicto · Mark Akkerman · Pere Brunet

MÓN

CAP A
L’APARTHEID GLOBAL

INFORME
DEL CENTRE DELÀS 43

Autoría: Pere Ortega

Pese a la crisis de la COVID-19,  
prosigue el desatino armamentista 

CRÍTICA  
A LA  RAZON 
DEL PRESUPUESTO 
MILITAR (AÑOS 2019 Y 2020)

INFORME
DEL CENTRE DELÀS 45

Autoria: Jordi Calvo, Eduardo Aragón

Actualització de la Banca Armada a Espanya 2020

ASSEGURADORES 
I FONS DE PENSIONS
QUE FINANCEN
EMPRESES D’ARMES

GENER 2020

Comerç d’armes, conflictes i drets 
humans. 
Anàlisi de les exportacions d’armes europees a 
països en situació de conflicte armat i vulneracions 
de drets humans

INFORME
DEL CENTRE DELÀS 44

Autoría: Tica Font, Eduardo Melero, Edgard Vega

Análisis del comercio de armas 2018 y 2019

MERCADOS LUCRATIVOS 
PARA LAS ARMAS ESPAÑOLAS

ORIENT€ MEDIO 
 ¥
 A$IA, 

INFORME
DEL CENTRE DELÀS 42

Autoria: Nora Miralles, Pere Ortega

INFORMES
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1.5 LLIBRES

Military spending and Global security: 
Humanitarian and environmental 
Perspectives
editor: Jordi Calvo
Autors: Aude-E . Fleurant, Yannick Quéau, 
Chloé Meulewaeter, Alejandro Pozo Marín, 
Joseph Gerson, Laëtitia Sédou, Mark 
Akkerman, Bram Vranken, Tarja Cronberg, 
Dave Webb, Pere Brunet i Colin Archer
editorial: Routledge
Llengua: anglès

Armas, negocio, política y opacidad. 
exportaciones españolas de armamento 
2005-2017
Autors: Tica Font (coord .), Eduardo 
Melero (coord .), Alejandro Pozo i Chloé 
Meulewaeter
editorial: Icaria Editorial
Llengua: castellà
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1.6 INFOGRAFIES

■■ Despesa militar (PGE 2021) vs . Despesa 
en Seguretat Humana (publicada el 
desembre de 2020) [1]
■■ Món emmurallat, cap a l’Apartheid Global 
(publicada el novembre de 2020) [2]
■■ Guerra en Yemen: responsabilidades 
saudíes, complicidades europeas (amb 
l’ECP i l’IDHC . Publicada el novembre de 
2020) [3]
■■ Qui es beneficia dels fons europeus per 
a la recerca i desenvolupament militar? 
(amb l’ENAAT . Publicada l’octubre de 
2020) [4]
■■ No más comercio de armas entre países 
europeos e Israel! (amb l’ECP i l’IDHC . 
Publicada l’octubre de 2020) [5]
■■ CaixaBank: finançament a empreses 
d’armament 2014-2019 (publicada el 
maig de 2020) [6]
■■ Invertim en salut la despesa militar 
(GDAMS Espanya) (amb GCOMS . 
Publicada l’abril de 2020) [7]
■■ Invertim en salut la despesa militar 
(GDAMS 2020) (amb GCOMS . Publicada 
l’abril de 2020) [8]
■■ Banco Santander: finançament a 
empreses d’armament 2014-2019 
(publicada l’abril de 2020) [9]

■■ 10 preguntas sobre los Robots Asesinos 
(amb l’equip de la campanya SKR a 
Espanya . Publicada el març de 2020) [10]
■■ Bankia: finançament a empreses 
d’armament 2014-2019 (publicada el 
març de 2020) [11]
■■ Banc Sabadell: finançament a empreses 
d’armament 2014-2019 (publicada el 
març de 2020) [12]
■■ La guerra al Iemen . Made in Europe 
(publicada el març de 2020) [13]
■■ Una dècada de militarització i 
armametisme al Mediterrani . Com els 
països del Mediterrani Sud s’armen i 
es militaritzen per a frenar els fluxos 
migratoris (en col·laboració amb NOVACT 
i SUDS en el marc de la tasca que realitza 
l’ODHE . Publicada el març de 2020) [14]
■■ BBVA: finançament a empreses 
d’armament 2014-2019 (publicada el 
març de 2020) [15]
■■ Principals exportacions d’armes 
europees a països en situació de conflicte 
armat i vulneracions de Drets Humans 
(amb l’ECP i l’IDHC . Publicada el febrer de 
2020) [16]
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INFOGRAFIES

[4]

[7]

[8]

[5]
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INFOGRAFIES

[6]

[11]

[15]

[9]

[12]
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INFOGRAFIES

[10] [13]

[14]

[16]
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2.1 LES JORNADES DELS 20 ANYS 
DEL CENTRE DELÀS

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 
coincidint amb el seu 20è aniversari, va 
organitzar el 22 d’octubre de 2020 les 
Jornades “el pacifisme davant de les 
violències globals: de la militarització de 
fronteres a l’emergència climàtica” que 
van comptar amb la participació de més de 
170 persones que van seguir en directe els 
debats i reflexions entorn al pacifisme i els 
nous reptes globals .

¿Com afrontar els principals reptes 
que presenten les crisis globals des del 
pacifisme? ¿Quines respostes es poden 
construir contra l’apartheid global i les 
violències resultants de la militarització 
de fronteres recolzades per un sistema 
racista? ¿Quines alternatives podem 

articular davant les violències globals des 
del pacifisme, el feminisme, l’ecologisme 
i l’antiracisme? Les Jornades que van 
celebrar els 20 anys d’història del Centre 
Delàs van abordar els reptes del pacifisme 
enfront de les crisis globals, dedicant 
especial èmfasi a la militarització de 
fronteres, resultant d’un procés de 
securitització i el racisme sistèmic . Les 
Jornades que van comptar amb les veus 
d’expertes i activistes com Arcadi Oliveres, 
Blanca Garcés, Helena Maleno, Niamh Ni 
Bhriain, Isabel Galí, Gabriela Serra, David 
Fernández, Koldobi Velasco, Carmen 
Magallón, Javi Raboso, Tica Font, Jordi 
Calvo, Pere Ortega i Ainhoa Ruiz Benedicto; 
van voler aportar a l’abordatge de les 
violències globals causades per un sistema 
imperant militarista, patriarcal, racista, 
extractivista i contaminant .

2. SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ 
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2.2 CONFERÈNCIES, XERRADES I TALLERS

El Centre Delàs, en la seva vocació de sensibilització i conscienciació, organitza jornades, 
conferències, xerrades i tallers, sempre que sigui possible en col·laboració amb altres 
organitzacions de la societat civil a Catalunya i arreu . L’any 2020, marcat per les 
mesures sanitàries per fer front a la crisi de la Covid-19, vam poder organitzar un total 
de 18 actes, i participar en 44 conferències i xerrades sobre pau i desarmament, 
organitzades per altres entitats i col·lectius de la societat civil i els moviments 
socials .

destaquem alguns dels actes organitzats pel centre delàs

Webinar del centre delàs: “virus, por, 
seguretat i pèrdua de drets”
El 5 de maig, les investigadores i 
col·laboradores del Centre Delàs van 
compartir les seves reflexions sobre la 
resposta militarista i securititzadora 
a la crisi causada per la Covid-19 i els 
impactes en els drets i llibertats de totes . 
L’acte va tenir un gran èxit de participació 
en ser un dels primers espais de debat i 
anàlisi crítica sobre la resposta a la crisi 
que s’estava vivint amb una mirada de 
construcció de pau, seguretat humana i 
desmilitaritzadora . [17]

Webinar “Armas, negocio, política, 
opacidad. Un recorrido por el comercio de 
armas del estado español”
Des del Centre Delàs vam fer arribar al 
mes de juny preguntes als portaveus 
de diferents grups als Congrés perquè 
exigeixin més rigorositat en el compliment 
de la llei de control de comerç d’armes i 
més transparència, en la compareixença 
de la Secretaria d’Estat de Comerç a la 
Comissió de Defensa celebrada el 29 
de juny per presentar l’Informe de las 

Estadísticas Españolas de Exportación de 
Material de Defensa, de Otro Material y 
de Productos y Tecnologías de Doble Uso, 
corresponents als anys 2018 i 2019 .
El dia següent va tenir lloc aquest webinar 
que va presentar les principals conclusions 
del llibre publicat per Icària Editorial 
“Armas, negocio, política y opacidad. 
Exportaciones españolas de armamento 
2005-2017” . [18]

Webinar “despilfarro armamentista en 
tiempos de crisis” i presentació de l’últim 
informe del centre delàs
El 16 de juny vam celebrar aquest webinar 
que va acollir la presentació de l’informe 
“Crítica a la razón del gasto militar (años 
2019-2020). Pese a la crisis del COVID-19, 
prosigue el desatino armamentista” . 
L’acte va comptar amb l’anàlisi i les 
refelexions de membres del Centre 
Delàs, Greenpeace España, Alternativa 
Antimilitarista i ADNV, AIPAZ, Coordinadora 
de ONGD, Desarma Madrid, Ecologistas 
en Acción i la campanya GCOMS del 
International Peace Bureau . [19]



CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU · MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020 34

CONFERÈNCIES, XERRADES I TALLERS

[17]

[18]

[19]



CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU · MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020 35

roda de premsa del international Peace 
Bureau i el centre delàs amb motiu del 
dia d’Acció Global sobre la despesa 
Militar (GdAMs)
La despesa militar mundial va tornar a 
creixer el 2019 per quart any consecutiu i va 
registrar l’augment més elevat de l’última 
dècada . En el marc del Dia Global d’Acció 
sobre la Despesa Militar GDAMS, vam 
organitzar juntament amb l’Internacional 
Peace Bureau (IPB), una roda de premsa per 
valorar les noves dades de despesa militar 
i demanar una reorientació de la despesa 
militar d’Espanya a dotar de recursos i 
mitjans per fer front a la crisi causada pel 
Covid-19 .

L’anàlisi elaborada i compartida en la 
roda de premsa i a través de les xarxes 
socials, que comparava la despesa militar 
amb la despesa sanitària, va ser recollida 
per nombrosos mitjans de comunicación 
i va tenir un elevat impacte a les xarxes 
social son líders d’opinió i referents del 
periodisme van fer referència a l’anàlisi 
elaborat pel Centre . [20]

cicle de Webinars “20 años de la Agenda 
Mujeres, Paz y seguridad: balance y 
propuestas para una paz feminista”
El Centre Delàs vam col·laborar en 
l’organització d’aquest cicle de webinars 
amb motiu del vintè aniversari de la 
Resolució 1325 de l’ONU, que impulsa la 
participació de les dones en la construcció 
de pau, juntament a entitats i col·lectius de 
tot l’Estat espanyol com WILPF Espanya, 
ICIP, Alianza por la Solidaridad, CEIPAZ, 
Escola de Cultura de Pau, Fundació SIP, i 
Universidad de Málaga . [21]

roda de premsa: Món emmurallat,  
cap a l’Apartheid Global
El 18 de novembre es va celebrar la roda 
de premsa amb motiu del llançament 
del nou informe de la línia de recerca 
que mantenim en col·laboració amb 
el Transnational Institute (TNI) i Stop 
Wapenhandel, sobre militarització de 
fronteres i securitització de les migracions . 
L’acte va comptar, a més d’amb les veus de 
les autores i editores de la publicació, amb 
les connexions en directe amb campanyes 
de denúncia contra la violència dels murs 
arreu: des de Palestina amb el coordinador 
de la campanya Stop the Wall, i des del 
Sàhara Occidental amb un representant 
de la Campanya Remove the Wall, tots dos 
col·lectius col·laboradors en l’elaboració de 
l’informe . [22]

Webinar “Moment decisiu?  
La importància de frenar el comerç 
europeu d’armes amb israel
La presentació de les principals 
conclusions de l’informe elaborat en 
la línea de recerca conjunta del Centre 
Delàs, l’Escola de Cultura de Pau de 
la UAB i l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya va ser el punt de partida per a 
una reflexió sobre els reptes de la situació 
a Palestina, amb la mirada posada en 
les sistemàtiques vulneracions als drets 
humans i el dret internacional que afecten 
la població palestina, i les responsabilitats 
i complicitats en el comerç d’armes amb 
Israel . [23]
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[20] [21]

[22]

[23]
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Presentació de la campanya ‘construïm 
la pau, de les ciutats al món amb 
participación de setsuko thurlow (icAN), 
supervivent del bombardeig atòmic 
d’Hiroshima
El 20 de febrer Barcelona havia d’acollir 
Setsuko Thurlow, supervivent del 
bombardeig atòmic d’Hiroshima i una 
de les persones que va rebre el Premi 
Nobel de la Pau al 2017 en nom d’ICAN, 
en el marc de l’acte de presentació de 
la campanya ‘construïm la pau, de les 
ciutats al món’, que demana el compromís 
dels municipis amb l’abolició nuclear . 
Setsuko va haver d’assitir a l’acte en format 
online per motius de salut . [24]

Jornadas “desarmando la Banca Armada”
Des del 12 de febrer fins al 30 de març la 
campanya Banca Armada va estar present 
a l’espai Koldo Mitxelena Kulturunea de 
Donostia amb quatre jornades sota el 
títol “Desarmando la Banca Armada” . Les 
jornades van abordar com algunes entitats 
fan servir els diners de la ciutadania per 
finançar armament i quines alternatives hi 
ha . [25]

Presentacions del llibre Dinero  
y militarismo amb Pere Ortega
L’últim llibre de Pere Ortega busca criteris 
unificadors per donar una visió de conjunt 
que permeti delimitar el militarisme 
existent a Espanya, tant sota la dictadura 
franquista, des de 1939, com en l’etapa 
democràtica, fins a l’actualitat . Després 
de la seva publicació l’octubre de 2019, 
Pere Ortega va presentar-lo en diferents 
municipis i ciutats d’arreu de l’estat durant 
l’any 2020: Barcelona, Alcoi, Lloret de Mar, 
Girona o Sant Feliu de Llobregat . [26]

trobada “investigación para la 
paz: principios básicos, contextos, 
perspectivas y metodologías”
El 12 de desembre es va celebrar a 
Donostia / San Sebastián aquesta trobada 
organitzada per la delegació basca del 
Centre Delàs i el grup Bake-Ekintza 
Antimilitarista que va compartir una 
reflexió sobre els principis, contextos, 
perspectives i àmbits de la Investigació per 
a la Pau . [27]
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[25]

[24]

[27]

[26]
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Webinar “Military spending and 
Global (in)security” amb Jordi Calvo 
(coorganitzada amb Campanya GCOMS i 
Asia-Europe People’s Forum) [28]

Ponències de Tica Font i Pere Ortega en el 
marc de les Jornades Anuals d’AiPAZ. [29]

Webinar “Peace and disarmament” amb 
Chloé Meulewaeter (organitzada per 
Permanent Secretariat’s Youth Program 
of the World Summit of Nobel Peace 
Laureates) [30]

Xerrada “the evolution of warfare – what 
will it look like? in the future?” amb Pere 
Brunet (organitzada per Lost in a Cup) 

Webinar “Frente al plan de anexión de 
israel, ¿cuáles son las demandas del 
pueblo palestino?” amb Alejandro Pozo 
(organitzat per Red Solidaria contra la 
Ocupación de Palestina) 

Ponències d’Ainhoa Ruiz, Gemma Amorós 
i Tica Font en diferents sessions del Cicle 
“Espacios Informativos y Reflexivos: 
Desconfinar nuestras mentes . Desaprender 
la guerra” (organitzat per Acción Directa No 
Violenta Canarias ADNV)

Webinar “Feminisme pacifista en temps 
de pandèmia: seguretat feminista, 
seguretat humana i desarmament” amb 
Tica Font i Nora Miralles (organitzat per 
WILPF España) [31]

destaquem algunes de les ponències de les investigadores del centre delàs 
en altres conferències organitzades per la societat civil i els moviments 
socials

[28]

[29]

[30]

[31]
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Xerrada “Ni això és una guerra, ni 
nosaltres som soldats: xerrada sobre 
objecció fiscal” amb Xema Moya 
(organitzat pel Servei Civil Internacional 
SCI)

Diàleg “La securitització de la vida” amb 
Ainhoa Ruiz (organitzat per l’ICIP)

Conversa “La militarització del 
coronavirus” amb Nora Mirallas 
(organitzada per Òmnium Cultural)

Conferència “Abolish Nuclear Weapons; 
resist and reverse the climate crisis; For 
social and economic Justice” amb Quique 
Sánchez (organitzada per una vintena 
d’organitzacions nordamericanes)

Ponència “Hacia la prohibición de armas 
autónomas: ¿es posible un mundo sin 
guerras?” per Tica Font en les Jornadas 
Antimilitaristas y de Memoria Histórica 
de Gernika (organitzades per Gernika 
Gogoratuz)
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Tertúlia “repensar la seguretat des de 
la quotidianitat” amb Nora Miralles a 

Barcelona (organitzada per l’ICIP)

Xerrada “BBvA financia la industria 
armamentística” amb Edu Aragón a Bilbao 

(organitzada per la Plataforma contra el 
BBVA)

Taula rodona “La guerra empieza en tu 
cajero: desarmando la Banca Armada” 

amb Jordi Calvo a Vitoria (organitzada per 
Factoría de Valores)

Conferència “Pasado y presente del 
militarismo en españa: La guerra 

empieza aquí” amb Pere Ortega a Jerez 
(organitzada per Ateneo de Jerez)



CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU · MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020 42

Xerrada TED “trabajo en red ¿para qué?” 
amb Jordi Calvo a València (organitzada per 
Coordinadora Valenciana de ONGD)

Presentació de l’informe “Aculturación y 
purplewashing en el ejército español” 
amb Elisenda Ribes (organitzada per War 
Resisters’ International WRI)
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2.3 CURSOS, SEMINARIS I FORMACIÓ

seminari intern: Made in spain, 
bombardejat al iemen. venda d’armes a 
l’Aràbia saudita i els emirats Àrabs Units 
utilitzades en la Guerra del iemen
En aquest seminari intern  -dirigit a 
representants de les organitzacions de 
la societat civil i els moviments socials, 
expertes i periodistes- es va presentar una 
actualització de l’estat del cas, així com una 
visió general de la situació i, en concret, 
del cas espanyol, per tal de compartir 
coneixements, generar debat i establir 
línies de col·laboració i acció conjunta . [32]

seminari intern: comerç d’armes, 
conflictes i drets humans. com construïm 
agendes de pau des dels municipis?
El Centre Delàs junt a l’Escola de Cultura 
de Pau i l’IDHC, va organitzar un webinar 
intern que va comptar amb la participació 
de tècniques de les administracions de 
municipis de la Diputació de Barcelona i 
amb participació de Josep Mayoral, alcalde 
de Granollers i President de la secció 
europea Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses 
per la Pau de Catalunya . El webinar va 
presentar una anàlisi de la situació pel que 
fa al comerç d’armes dels països de la Unió 
Europea i la seva relació amb els conflictes 
armats i les vulneració de drets humans, i 
va acollir un debat sobre les possibilitats 
que tenen els municipis per incidir i avançar 
en l’implementació d’agendes per la pau . 
[33]

seminaris estatals interns  
de la campanya Banca Armada
Durant el 2020 el Centre Delàs va impulsar 
tres trobades amb participació de totes les 
entitats de la campanya i d’altres entitats 
col·laboradores per enfortir sinèrgies, 
amb una mirada de futur per definir 
estratègies per a una major incidència en 
la denúncia de les inversions a la indústria 
armamentista per part de les entitats 
financeres . [34]

 
38è curs Anual de drets Humans 
2020: “La no discriminació des de la 
perspectiva interseccional”
El Curs Anual de Drets Humans que 
organitza l’IDHC, en la seva 38a edició, va 
comptar amb la participació de Jordi Calvo, 
coordinador i investigador del Centre Delàs, 
que va oferir una conferencia per introduir 
algunes de les principals conclusions en 
matèria de comerç d’armes per part dels 
Estats membre de la Unió Europea a països 
en conflicte .
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CURSOS, SEMINARIS I FORMACIÓ

[32]

[33]

[34]
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2.4 L’ASSEMBLEA ANUAL

El matí del dissabte 19 de setembre va tenir lloc l’Assemblea Ordinària Anual 2020, que 
es va celebrar de forma semipresencial . La trobada va comptar amb la participació de les 
membres col·laboradores i sòcies del Centre Delàs que van aprovar els punts habituals 
i van poder fer una valoració i anàlisi de l’any 2019, així com debatre sobre l’estratègia a 
seguir els anys següents .
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3. CAMPANYES, TREBALL EN XARXA 
I ACCIONS D’INCIDÈNCIA

3.1 CAMPANYES

La campanya Banca Armada continua creixent i denunciant les inversions en armes 
no només dels bancs sinó també d’asseguradores i fons de pensió

Banca Armada continua essent una de 
les principals campanyes que impulsa 
el Centre Delàs, juntament amb d’altres 
entitats i col·lectius, amb l’objectiu 
d’informar i sensibilitzar la societat per 
a que exigeixi a les entitats financeres 
espanyoles que canviïn les seves polítiques 
i finalitzin tota relació amb les empreses 
armamentistes . Enguany les accions de 
denúncia en les Juntes d’Accionistes dels 
principals bancs espanyols que lideren 
la Banca Armada s’han fet en format 
online i han comptat amb la col·laboració 
d’entitats de defensa dels DDHH o dels 
drets de les persones refugiades, entre 
d’altres . En el marc de la campanya, a 
més de les múltiples xerrades, jornades 
i articles publicats arreu de l’Estat 
espanyol, cal destacar l’amplia difusió 
de la recerca publicada pel Centre Delàs 
sobre les inversions dels principals bancs 
a la indústria de les armes, però enguany 
també de les asseguradores i els fons de 
pensió . Una de les principals fites de l’any 
ha estat també la consolidació de la nova 
Base de Dades Internacional de la Banca 
Armada que ha elaborat el Centre .

A més, el Centre Delàs i Setem Catalunya 
han impulsat la campanya amb 
l’organització dels primers Seminaris 
Estatals de la Campanya Banca Armada on 
les entitats implicades han pogut compartir 
reflexions i treballar en l’estratègia conjunta 
de la campanya per als pròxims anys .
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Un any de celebracions i moltes accions en el marc de la campanya internacional  
per l’abolició de les armes nuclears (icAN) 

L’any 2020 ha estat marcat per la 
celebració de l’assoliment de les 50 
ratificacions necessàries per a l’entrada 
en vigor del Tractat de l’ONU sobre la 
Prohibició de les Armes Nuclears . El 
Centre Delàs, com a una de les prinicipals 
entitats impulsores a l’Estat espanyol de 
la campanya internacional guanyadora 
d’un Premi Nobel de la Pau, ha participat 
activament en les activitats de la 
campanya per continuar avançant cap a 
un món lliure de l’amenaça de les armes 
nuclears . Al seu torn, des del Centre 
Delàs, vam fer diverses accions per 

instar al Govern espanyol a complir amb 
el seu compromís de signar el tractat i 
així contribuir a la pau mundial amb una 
veritable mesura de construcció de pau 
com és donar passos cap a l’eliminació de 
l’amenaça nuclear .

L’any també va commemorar el 75è 
aniversari d’Hiroshima i Nagasaki i el 
Centre Delàs va participar activament 
de les diferents activitats organitzades 
com ara la conferència internacional 
organitzada per ICAN o la crida i accions de 
la Peace Wave .
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Hem continuat sent una de les entitats impulsores de la campanya  
stop Killer robots a l’estat espanyol

Destaquem la trobada anual de la 
campanya Stop Killer Robots que va tenir 
lloc a Buenos Aires entre el 26 i el 29 de 
febrero i va comptar amb participació del 
Centre Delàs com a membre actiu de la 
campanya i en representació de Stop Killer 
Robots Espanya . Tica Font, investigadora 
del Centre Delàs i coautora de l’últim 
informe copublicat pel Centre Delàs i la 
campanya global (Noves armes contra 
l’ètica i les persones . Drons autònoms i 
drons armats) va ser convidada a participar 
en la conferència pública que va tenir lloc 
el primer dia del Meeting, per parlar sobre 

els principis jurídics davant les armes 
autònomes letals (killer robots) i sobre la 
campanya .

En el marc de la campanya, des del Centre 
hem coorganitzat diversos actes sobre 
les noves armes i les armes autònomes 
letals, en col·laboració de la resta d’entitats 
impulsores, així com hem treballat en 
l’anàlisi de l’actualitat sobre la temática 
donant peu a la publicació d’articles, la 
realització d’entrevistes als mitjans de 
comunicació i l’elaboració de materials de 
sensibilització .
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el lema de la campanya GcOMs 2020, “Healthcare not Warfare”, dóna la volta al món

El Centre Delàs es consolida com a 
coordinador d’aquesta campanya 
internacional, impulsada per l’International 
Peace Bureau i participada per més d’un 
centenar d’entitats presents a tots els 
continents . El 2020, un any marcat per la 
crisi caudada per la Covid-19, la campanya 
va posar el focus en l’enorme cost 
d’oportunitat de la despesa militar, oferint 
una comparativa de la despesa militar 
amb la despesa sanitària, i reclamant 
una reorientació a mesures per fer front 
a la crisi sanitària sota el lema “Invertim 
en salut la despesa militar” . Accions 
online impulsades arreu del planeta 
van aconseguir situar les demandes 
de la campanya en el debat públic, tot 
especialment a través dels mitjans de 
comunicació i les xarxes socials .

Destaquem les rodes de premsa 
celebrades en 8 ciutats d’arreu (Barcelona, 
Seül, Berlín, Roma, Washington D .C ., 
Buenos Aires, Rosario i Montevideo) en 
el marc del Dia Global d’Acció sobre la 
Despesa Militar GDAMS que van oferir 

l’anàlisi de les noves dades sobre la 
despesa militar mundial publicades pel 
SIPRI . L’impacte mediàtic i a les xarxes 
socials va ser un dels més elevats dels 
últims anys . 

A més, el Centre Delàs, com a entitat 
coordinadora de la campanya va 
participar i coorganitzar múltiples actes 
de sensibilització i incidència com ara la 
participació al PyeongChang Peace Forum 
2020 celebrat a Corea del Sud, en la World 
Conference “Abolish Nuclear Weapons; 
Resist and Reverse the Climate Crisis; For 
Social and Economic Justice” celebrada 
a Nova York, del Webinar “Despilfarro 
armamentista en tiempos de crisis” on es 
va presentar l’últim informe del Centre 
Delàs “Crítica a la razón del gasto militar 
(años 2019-2020)” publicat en el marc 
de la campanya . Cal destacar també la 
publicació del llibre “Military Spending 
and Global Security: Humanitarian and 
Environmental Perspectives”, editat per 
Jordi Calvo amb l’editorial Routledge .
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Un altre any decisiu per a la incidència contra les inversions de la Ue en l’àmbit militar 
amb la campanya “No eU Money for the Arms industry”

Un any més, membres del Centre Delàs 
vam participar a la trobada anual de 
l’ENAAT (la Xarxa Europea Contra el 
Comerç d’Armes), que aquest any es va 
celebrar els dies 27 I 28 de febrer de 2020 a 
Amsterdam, i on van presentar les dades i 
conclusions de l’anàlisi del comerç d’armes 
de l’Estat espanyol, centrat en l’anàlisi 

de la situació en matèria d’exportacions 
d’armament a països controvertits per la 
seva situació de conflicte o tensió social i 
de vulneració de Drets Humans . En el marc 
de la seva participació activa en l’ENAAT, el 
Centre Delàs ha continuat formant part de 
la campanya “No EU Money for the Arms 
Industry” 
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La campanya d’Objecció Fiscal  
a la despesa Militar

El Centre Delàs ha participat un any més 
en la campanya impulsada pels companys 
del SIOF (Servei d’Informació de l’Objecció 
Fiscal) . L’objecció fiscal a la despesa 
militar és una forma pràctica de mostrar 
el nostre rebuig a la despesa militar que 
hauria de ser destinada a inversió social . 
L’objecció fiscal opta pel desarmament, per 
la resolució pacífica de conflictes i té com 
a finalitat última aconseguir un món sense 
guerres on no tingui sentit l’existència de 
l’exèrcit .

Un any sense saló de l’ensenyament 
però on hem seguit exigint que 
“desmilitaritzem l’educació”

El Centre Delàs ha continuat treballant de 
forma activa en el marc de la campanya 
Desmilitaritzem l’Educació, que compta 
amb el suport de més de 40 entitats 
vinculades al foment de la pau i l’educació, 
i en la qual es denuncia la presència 
de l’exèrcit en fires i salons d’educació . 
El 2020 es va celebrar la habitual roda 
de premsa de la campanya on es va 
denunciar l’incompliment de la Moció 55/
XI del Parlament en relació a fires i salons 
educatius i de formació . Tot i així, a causa 
de la crisi de la Covid-19, les fires i salons 
d’ensenyament no es van arribar a celebrar 
així que no es van organitzar les accions 
de la campanya que denuncien en les 
mateixes fires la presència de l’exèrcit . 

La campanya ha treballat en l’anàlisi i 
debat crític sobre la resposta militaritzada 
a la pandèmia, en el què el Centre Delàs 
hem participat activament . 
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La campanya stop inversions explosives

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau és una 
de les entitats impulsores a Espanya de 
la campanya Stop Inversions Explosives . 
L’objectiu de la campanya de prohibir tot 
tipus de finançament d’aquestes armes, 
tant per part de les entitats financeres 
que operen en territori espanyol, com de 
les entitats espanyoles amb inversions a 
l’estranger es va aconseguir l’aprovació 
de la Llei 27/2015 de 28 de juliol, que 
modifica la Llei 33/1998 de prohibició total 
de mines antipersona i armes d’efecte 
similar, prohibeix ara el finançament 
d’aquestes armes . Any rere any, continuem 
fent seguiment del compliment d’aquesta 
legislació, en el marc de la campanya 
Banca Armada .

La campanya contra el comerç d’armes

El Centre Delàs, com a membre de IANSA, 
participa a la campanya contra el comerç 
des del 2003 quan va ser iniciada per 
Amnistia Internacional, Intermón Oxfam i 
IANSA . L’objectiu d’aquesta campanya era 
aconseguir un acord mundial i jurídicament 
vinculant que es plasmaria en un Tractat 
sobre el Comerç d’Armes, que contribueixi a 
posar fi a les transferències internacionals 
d’armes convencionals que puguin ser 
utilitzades per cometre violacions greus 
dels drets humans i agreujar conflictes 
i situacions de pobresa . Després de ser 
ratificat per 55 estats, el 24 de desembre 
2014 va entrar en vigor el Tractat 
Internacional sobre el Comerç d’Armes 
(TCA), representant un pas positiu en la 
regulació d’un dels més criminals comerços 
actuals . El Centre Delàs ha seguit treballant 
per a una major i més efectiva regulació 
d’aquest sector i ha mantingut activa la 
seva participació en la campanya, per tal de 
fer un seguiment de l’aplicació del TCA i de 
la Posició Comuna .
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3.2 PARTICIPACIÓ A PLATAFORMES I XARXES

El Centre Delàs és membre de:

destaquem!
Al setembre membres del Centre Delàs d’Estudis per la Pau van participar 

en l’Assemblea General Ordinària de la Coordinadora Valenciana 
de ONGD (CVONGD) on es va aprovar la incorporació de l’entitat en la 

coordinadora valenciana així com la incorporació d’Edgard Vega Vargas, 
membre del Centre Delàs, en la Junta Directiva de la CVONGD .

Treballem i col·laborem amb entitats i col·lectius de pau i justícia global:



CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU · MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020 54

3.3 INCIDÈNCIA POLÍTICA, JURÍDICA, ACCIONARIAL I MOBILITZACIÓ SOCIAL

instal·lació “Murs” a sant cugat del vallès 
el 12d amb motiu del dia internacional  
dels ddHH

Amb motiu del Dia Internacional dels Drets 
Humans, el dissabte 12 de desembre el 
Centre Delàs i l’Agència Talaia van aixecar 
al centre de Sant Cugat del Vallès un mur 
contra la militarització de fronteres i 
les polítiques migratòries que vulneren 
els drets de les persones migrades 
i refugiades . MURS, una reproducció 
de la tanca de Melilla, és una acció de 
carrer que vol sensibilitzar sobre les 
conseqüències de la militarització de 
fronteres i la construcció de murs a les 
fronteres de tot el món i especialment a la 
construcció de l’Europa Fortalesa . L’acció 
estava emmarcada en la mobilització 
de la Plataforma 12D que va reunir les 
veus de desenes d’entitats, col·lectius i 
organitzacions arreu de l’Estat per fer una 
crida a sortir al carrer per dir prou murs, 
prou mort a les fronteres, prou mort al 
Mediterrani i denunciar el Pacte Europeu de 
Migracions i Asil .

Petició “Armas o salud” al Govern 
espanyol

Com a membre actiu de la Asociación 
Española de Investigación para la Paz 
(AIPAZ), el Centre Delàs ens vam sumar a la 
petició “Armas o Salud” junt a nombroses 
organitzacions de la societat civil per la 
cual s’instava al Govern espanyol a la 
reorientació de la despesa militar a inversió 
eco-social amb perspectiva de gènere, 
en especial en favor de les persones i 
grups en situació de major vulnerabilitat . 
El Centre Delàs va participar activament 
en la definición de la petició es va enviar 
als membres del Govern i del Parlament 
espanyols .
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crida de l’iPB als líders de l’Assemblea 
General de les Nacions Unides a reduir 
dramàticament la despesa militar a favor 
de l’assistència sanitària i les necessitats 
socials

El Centre Delàs ens vam sumar al 
International Peace Bureau en la seva 
crida per a una reducció dramàtica de la 
despesa militar a favor de l’assistència 
sanitària i per satisfer les necessitats 
socials, i que demanava als líders mundials 
de l’Assemblea General de les Nacions 
Unides que envessin un missatge de pau 
i solidaritat al món a l’hora d’afrontar 
l’emergència sanitària global .

Accions de denúncia per l’arribada de 
vaixells saudites carregats d’armes als 
ports espanyols

El Centre Delàs ha continuat denunciant 
a través de comunicats, reunions amb 
representants polítics d’algunes de les 
administracions locals on es troben els 
ports que han rebut vaixells de la naviliera 
saudita Bahri i participació en accions 
coorganitzades amb d’altres entitats i 
col·lectius, la falta de coherència del govern 
d’Espanya en oferir port segur als qui fan 
la guerra en comptes dels qui la sofreixen i 
fugen arriscant les seves vides en la nostra 
mar i sense un passatge segur . 

Aprovació de la Proposta de resolució 
“Per la construcció de la cultura de la 
pau i la desmilitarització” al Ple del 
Parlament de catalunya

El 18 de setembre es va aprovar el Ple del 
Parlament de Catalunya, en el marc del 
Debat de política general, la Proposta de 
resolució (PR) “Per la construcció de la 
cultura de la pau i la desmilitarització”, a 
iniciativa de la campanya Desmilitaritzem 
l’Educació, de la qual el Centre Delàs n’és 
membre actiu des dels seus orígens . 
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Un any més denunciem en el marc de la 
campanya Banca Armada les inversions 
en empreses armamentistes per part 
dels principals bancs en les seves Juntes 
d’Accionistes

Membres del Centre Delàs en 
representació de la campanya Banca 
Armada van participar durant el 2020 en 
les Juntes d’Accionistes dels principals 
bancs espanyols que encapçalen el 
rànquing de la Banca Armada: BBVA, Banco 
Santander, Banc Sabadell, Caixabank i 
Bankia . A causa de la crisi sanitària, la 
majoria de les juntes es van celebrar en 
format virtual i la campanya va adaptar 
l’acció a la virtualitat, a més d’impulsar 
la col·laboració amb entitats de defensa 
dels DDHH, de defensa dels drets de les 
persones refugiades i migrants i entitats 
ecologistes . També vam participar en la 
junta d’accionistes de Mutua Madrileña .

La campanya desarmando indra exigeix a 
indra en la seva junta general que aturi la 
producció d’armament

De manera conjunta i amb la col·laboració 
d’Alternativa antimilitarista, el Centre 
Delàs, la Fundació Finances Ètiques, 
Alternativa Antimilitarista, Ecologistas en 
Acción, Desarma Madrid, War Resisters 
Internacional, Baladre i la campanya 
Regularización ya, van intervenir a 
la junta d’accionistes d’Indra, en una 
acció d’accionariat crític . L’acció que 
es va adaptar a la virtualitat va posar 
en evidència les males pràctiques de 
l’empresa en relació a la creació de 
material per a armament que és utilitzat 
en guerres com la del Iemen, i per a la 
militarització de fronteres, basada en 
criminalitzar les persones que fugen de la 
guerra i de la desigualtat .
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12 reunions amb representants polítics 
per abordar diferents qüestions 
enfocades a promoure polítiques de pau

El Centre Delàs ha mantingut la seva tasca 
d’incidència política també a través de 
reunions i torbades amb representants 
polítics d’àmbit municipal, català, espanyol 
i europeuq, per presentar-los les principals 
conclusions de les recerques dutes a terme 
i per contribuir a promoure polítiques de 
pau i pacifistes . 

elaboració de preguntes formulades 
per diferents diputats a la comissió de 
defensa al congrés dels diputats

Coincidint amb la publicació de l’informe 
del Centre Delàs que anlitza anualment 
les exportacions d’armes espanyoles 
autoritzades i realitzades, expertes del 
Centre van elaborar diferents preguntes 
que es van fer arribar a través de diferents 
representants al Congrés dels Diputats 
en una de les sessions de la Comissió de 
Defensa .

Participació en els diàlegs sobre el 
comerç il·lícit d’armes i la no proliferació 
organitzats entre la Unió europea 
i cuba amb representants polítics i 
representants de la societat civil

el centre delàs ha participat activament 
un any més a la caravana Obrim 
Fronteres per denunciar les polítiques 
de militarització de fronteres i 
criminalització de les migracions
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ON HeM ArriBAt?

IMPACTE ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Els investigadors del Centre Delàs d’Estudis 
per la Pau han fet en l’any 2020 diverses 
entrevistes per canals internacionals, 
nacionals, així com regionals de ràdio 
i televisió, a més de diaris i revistes 
reconegudes d’àmbit local, català, espanyol 
i internacional . Per exemple Catalunya 
Ràdio, RNE, La 2, La Sexta, TV3, EiTB, 
Cadena Ser, À Punt, eldiario .es, Público, La 
Vanguardia, La Marea, El Salto, Diari Ara, La 
Directa, El Crític, entre d’altres . Al llarg de 
l’any 2020, s’han realitzat 38 entrevistes 
a ràdio, 4 a televisió i 34 publicades a la 
premsa escrita sobre pau i desarmament 
per part dels membres experts del Centre 
Delàs . En total, els investigadors del Centre 

Delàs han fet en l’any 2020, 76 entrevistes 
per canals internacionals, nacionals, així 
com regionals de radio, televisió i premsa 
escrita .

Els membres col·laboradors del Centre 
Delàs també han assessorat diferents 
mitjans de comunicació i han realitzat 
entrevistes amb la premsa escrita 
per a l’elaboració d’articles, dossiers i 
reportatges . Durant el 2020, en total es 
van fer més de 412 mencions al Centre 
Delàs i els seus experts en informacions 
publicades per diferents mitjans de 
comunicació, blogs i altres . 

destaquem!

“Europa ha seguido construyendo muros tras la caida del muro de Berlín”, 
entrevista a Ainhoa Ruiz al programa “Para todos la 2” de RTVE el 08/02/2020 .
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“L’Institut dels Estudis per la Pau demana que es destini la despesa militar a sanitat”, 
notícia amb entrevista a Jordi Calvo sobre la demanda del Centre Delàs per a la reducció 

de la despesa militar i la seva reorientació a mesures per fer front a la crisi de la Covid-19, 
als Informatius de la televisió À Punt el 26/04/2020 .

“Dues ONGs questionen la despesa militar durant la crisi sanitària del Coronavirus”, 
notícia sobre la demanda de reducció de la despesa militar amb entrevista a Pere Ortega 

emesa al canal 324 de TV3 el 27/04/2020 .

“La despesa militar, sota la lupa”, entrevista a Pere Ortega  
al programa Planta Baixa de TV3 el 27/04/2020 .

https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/-l-institut-dels-estudis-per-la-pau-demana-que-es-destine-la-despesa-militar-a-sanitat
https://www.ccma.cat/324/dues-ong-questionen-la-despesa-militar-durant-la-crisi-sanitaria-del-coronavirus/noticia/3007795/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/planta-baixa/planta-baixa-la-gent-gran-vol-sortir-al-carrer/video/6040599/
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“La guerra a Centreàfrica i comerç d’armes”, entrevista a Tica Font,  
al programa Signes del Temps de TV3 el 18/10/2020 .

"Empresa Defex, corrupció de la indústria armamentista" ,  
Mònica Terribas entrevista a Tica Font a El Matí de Catalunya Ràdio el 10/01/2020

"La Industria militar ha tingut ajudes publiques a Catalunya",  
Josep Cuní entrevista a Nora Miralles al programa "Aquí, amb Josep Cuní"  

de la Cadena Ser el 19/01/2020

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/la-guerra-a-centreafrica-i-comerc-armes/video/6064585/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-de-10-a-11-h-10012020/audio/1060042/
https://play.cadenaser.com/audio/1579515424850/
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“El coronavirus ha puesto de manifiesto que en una pandemia la seguridad de la 
que hablan los estados y los instrumentos que desarollan no nos sirven para nada”, 

entrevista a Tica Font a El Salto publicada el 19/07/2020

“Les exportacions d’armes que no han sortit en tres mesos ho faran a partir d’ara”, 
entrevista a Pere Ortega a El Temps publicada el 27/07/2020

https://www.elsaltodiario.com/antimilitarismo/tica-font-el-coronavirus-ha-puesto-de-manifiesto-que-en-una-pandemia-la-seguridad-de-la-que-hablan-los-estados-y-los-instrumentos-que-desarrollan-no-nos-sirven-para-nada
https://www.elsaltodiario.com/antimilitarismo/tica-font-el-coronavirus-ha-puesto-de-manifiesto-que-en-una-pandemia-la-seguridad-de-la-que-hablan-los-estados-y-los-instrumentos-que-desarrollan-no-nos-sirven-para-nada
https://www.eltemps.cat/article/10925/entrevista-pere-ortega
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"La industria militar catalana dóna feina a 1 .700 persones",  
entrevista a Nora Miralles als Informatius  de Cadena Ser el 19/01/2020

"Desarmando la banca armada", entrevista a Jordi Calvo  
al programa “Vivir para ver” de EiTB el 10/03/2020

“Aixecant murs”, entrevista a Ainhoa Ruiz 
a El Matí de Ràdio 4 el 4/06/2020

https://cadenaser.com/emisora/2020/01/18/sercat/1579350365_169778.html
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/vivirparaver/audios/detalle/7090105/audio-desarmando-banca-armada/?utm_campaign=General&utm_medium=PODCAST&utm_source=Vivir Para Ver
https://mediavodlvlt.rtve.es/resources/TE_SMATIR4/mp3/6/4/1591262627346.mp3
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La nit dels ignorants "Quins són els bancs que més inverteixen en les empreses 
d'armament" Jordi Calvo, per Catalunya Ràdio (01/10/2020)

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/quins-son-els-bancs-que-mes-inverteixen-en-les-empreses-darmament/audio/1080195/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/quins-son-els-bancs-que-mes-inverteixen-en-les-empreses-darmament/audio/1080195/
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descriPciÓ sALdO
Ajuntament de Barcelona 150 .298,65 €

Diputació de Barcelona 17 .677,21 €

AMB 590,00 €

Generalitat de Catalunya 61 .927,31 €

Generalitat Valenciana 5 .810,90 €

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés 13 .170,36 €

Ajuntament de Donosti 1 .071,29 €

Fundacions Privades 14 .602,42 €

Fons Propis 18 .928,46 €

tOtAL iNGresOs 2020 284.076,60 €

INGRESSOS

cOM eNs HeM FiNANÇAt?

Ajuntament de Barcelona
53%

Diputació de Barcelona
6%

Generalitat de Catalunya
22%

Generalitat Valenciana
2%

Ajuntament de 
Sant Cugal del Vallés

5%

Fundacions Privades
5%

Fons Propis
5%
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descriPciÓ sALdO
Sous i salaris 190 .791,67 €

Publicacions 32 .149,81 €

Eines Web 19 .703,87 €

Actes públics 5 .714,23 €

Incidència 5 .646,96 €

Xarxes 1 .526,37 €

Auditories projectes 4 .421,40 €

Indirectes 16 .466,20 €

tOtAL desPeses 2020 276.420,51 €

DESPESES 

Sous i salaris
69%

Publicacions
12%

Eines Web
12%

Incidència
2%

Auditories projectes
2% Indirectes

6%

Actes públics
2%
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