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Jordi Calvo Rufanges
Coordinador i investigador

Som i serem llegat de l’Arcadi
El 2021 ha sigut un any especialment
emocional pel Centre Delàs, no tant per la
pandèmia, que també, sinó perquè ens va
deixar el nostre amic, mestre i company
Arcadi Oliveres. A ell li devem molt del
que sabem, el marc teòric que sustenta
el nostre anàlisi i la manera d’explicarho, posant noms, senyalant amb el dit als
responsables i dient, sempre amb llibertat,
el que pensem que hem de dir, sempre que
sigui cert i contribueixi a la pau, que és la
nostra raó de ser.
Ha sigut un any ple de producció
intel·lectual pacifista, com cada any, amb
més de 50 informes, llibres i articles
publicats, amb més de 500 aparicions en
mitjans i amb prop de cent activitats de
divulgació a cursos, xerrades, conferències
i tallers. Tot fet per un grup de 42
investigadores pacifistes que analitzem
amb el màxim rigor i compromís els
processos militaritzadors de la nostra
societat i de les polítiques que ens aboquen
a més guerres de les quals només guanyen,
com sempre, els mercaders de les armes.
La guerra que ha vingut quan escrivim
aquestes línies a les portes d’Europa així
ho mostra. El model de seguretat imperant
a Europa, tutelat per l’OTAN, no ha servit
per evitar la guerra, i més bé al contrari, ha
pogut aplanar el camí a que passés el que
ha passat.

Des del Centre Delàs ho venim dient que
les coses no anaven bé, no únicament a
Europa, sinó també a la resta del món. La
despesa militar no dona més seguretat,
com repetim incansablement cada any
de la ma de la Campanya Global contra
les Despeses Miitars que dinamitzem
per a l’International Peace Bureau (IPB).
Ha sigut un any en el que hem entrat
de ple en la qüestió climàtica amb dos
excel·lents informes que la relacionen
amb el militarisme. Fins i tot un dels
nostres informes, el de finançament de
les armes, ha rebut un premi, que amb
molta alegria vam recollir a Madrid a l’acte
de Eldiario.es. Vam rebre també un altre
premi, aquest a la nostra trajectòria, el
Premi de la Pau Ciutat de Castelló, que
a més porta el nom d’un altre referent
que ens va deixar fa relativament poc,
Vicent Martínez Guzman. Ha sigut un any
en el què a més hem demostrat ser una
entitat de referència no sols a l’Estat sinó
a Europa, col·laborant amb solidesa amb
informes d’entitats que promouen la pau
i el pensament crític, com Greenpeace i
Rosa Luxemburg.
El 2021 hem continuat amb la fórmula
online, que hem aprés obligades durant
el context pandèmic, però passant,
poc a poc, al model tradicional, o híbrid
(presencial-online) que sembla que s’ha
consolidat en les nostres maneres de
fer. Hem de destacar la que potser ha
sigut l’activitat més gran en la que mai
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ens hem implicat tant i tan bé, el World
Peace Congress de l’IPB que va situar
la nostra entitat al centre del pacifisme
mundial, de la ma de centenars d’amics
i amigues de tot arreu. Demostrant que
val la pena donar amb generositat el que
tenim per fer que el moviment pacifista
sigui més fort. I ho hem fet amb l’IPB però
també a l’àmbit espanyol amb l’impuls
de la publicació Pacifistas en acción,
que va donar peu a la webapp Pacifist.
app, que volem que serveixi per juntar a
les que som, pacifistes, antimilitaristes,
activistes, estudiants, investigadores,
professores, grans i joves, i per ser més.
Amb més pacifistes, ben preparades, ben
cohesionades i ben actives, aturarem el
bel·licisme.
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Finalment, ha sigut un any especialment
difícil. El context pandèmic s’ha allargat
i hem hagut de fer un esforç extra
totes, investigadores, col·laboradores,
simpatitzants, sòcies i sobre tot, un equip
tècnic que ho ha donat tot per facilitar que
continuem sent una de les entitats de pau
i desarmament de referència no sols a
Espanya, on continuem consolidant la nostra
presència a Catalunya, Euskadi, País Valencià
i Andalusia, sinó també a Europa i al món.
Recordant un cop mésles paraules
de l’estimat Arcadi, que sàpiguen els
bel·licistes, militaristes i demés amants de
la guerra i les armes que no defallirem. Ja
poden acostumar-se a sentir la nostra veu,
perquè “mai perdrem l’esperança”.
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COMIAT A L’ESTIMAT ARCADI OLIVERES
El 2021 ens hem acomiadat de
l’estimat Arcadi Oliveres,
un dels nostres pares fundadors,
amic i referent en l’activisme
pacifista
El 6 d’abril de 2021 ens va deixar Arcadi
Oliveres, un amic, un mestre, un dels pares
de la nostra entitat, un company de lluita
per la pau i la justícia global, un referent,
sempre. Els i les membres del Centre Delàs,
vam voler fer arribar tot el nostre escalf
a la família i a totes les companyes que
tenim una gran estima per l’Arcadi.
Membres del Centre Delàs van participar
en actes organitzats per diferents entitats i
col·lectius per homenatjar Arcadi i recordar
i agrair la seva tasca incansable per la pau i
la justícia social.
En nom de totes les membres del Centre
Delàs, es va publicar un text d’homenatge
a la seva persona i figura, sota el títol “A
l’amic, company, mestre i estimat Arcadi
Oliveres”.
L’Arcadi Oliveres ha dedicat la seva
vida a la construcció d’un món alliberat
i emancipat de totes les violències
dedicant el màxim dels seus esforços a
la promoció dels drets humans, la justícia
social, l’ajut del desenvolupament dels
pobles i a la construcció de la pau.
Però d’aquests quatre grans àmbits,
l’Arcadi de formació economista, es
va especialitzar en els dos que li eren
més pròxims, el desenvolupament i
l’economia militar, als quals va dedicar
els seus majors esforços.

Tasques que va poder desenvolupar
gràcies a l’aixopluc que li va
proporcionar l’entitat Justícia i Pau i al
costat d’una altra persona excepcional,
Joan Gomis, aquest va ser el lloc que li
va permetre portar a terme les seves
aspiracions de millores socials. És allà
on un nombrós grup de persones vam
gaudir del seu mestratge, de la seva
amistat i del gaudi que proporcionava la
seva bonhomia. Persones que vam tenir
la sort de treballar amb ell i aprendre
al seu costat totes les eines que
s’amaguen, uns, dins de l’economia pel
desenvolupament, altres, de l’economia
militar.
El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs,
va néixer com a resultat d’aquest
mestratge, doncs amb l’Arcadi havíem
treballat el que ell anomenava cicle
econòmic militar: els pressupostos
de defensa, la indústria militar, la
R+D militar, el comerç d’armes i el
finançament de tot el cicle. Perquè
Arcadi s’havia especialitzat en
treballar l’economia de la defensa
per a denunciar-la com una pèrdua
d’oportunitat per a l’economia real, la
que es produeix dins de l’àmbit civil.
És de la seva mà que neix la primera
Campanya pel 0’7% d’ajut al
desenvolupament dels països llavors
denominats del Tercer Món. També la
primera campanya Contra el Comerç
d’Armes d’Espanya. I d’ell vam aprendre
que advocar pel desarmament permet
aconseguir dos objectius: la construcció
de la pau i el desenvolupament d’una
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economia que contribuís al bé comú,
cosa que no és possible construir
amb exèrcits i amb la producció
d’armaments.
Uns àmbits on destacarà com un
excel·lent conferenciant amb unes
grans dots d’orador que el faran
recórrer tots els racons de la geografia
catalana i espanyola. Un activisme
que el convertirà en una persona
imprescindible de múltiples moviments
socials fent xerrades i participant
en seminaris i jornades per tota la
geografia catalana i peninsular, i en
aquest sentit es va convertir en un
referent de les lluites socials més
actives. Es vincularà a la Campanya
pel Referèndum de 1986 per la sortida
d’Espanya de l’OTAN; donarà suport a
l’Objecció Fiscal a la despesa militar;
i la Campanya contra el deute extern
dels països empobrits de l’any 2000; es
vincularà al moviment antiglobalitzador
i acudirà a Seatle en 1999, a la cimera
alternativa i de protesta a la trobada
de l’Organització Mundial del Comerç
(OMC); així com al Fòrum Social
Mundial iniciat a Porto Alegre (Brasil)
que proclama que “un altre món és
possible” impulsant el Fòrum Social
Català; estarà present en totes les
campanyes contra totes les guerres,
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a l’ex-Iugoslàvia, l’Afganistan, l’Iraq,
Líbia i Síria; i es vincularà impartint
múltiples conferències al moviment
dels indignats que el 15M de 2011 que
van omplir les places de Catalunya
i Espanya en protesta contra les
polítiques de retallades dels governs
català i espanyol. L’Arcadi ha tingut la
virtut de ser una persona ben estimada i
reconeguda a tots els moviments socials
sense distinció, obrint els seus braços
fins al final a totes les lluites justes que
anaven sorgint.
Arcadi Oliveres, ha estat vinculat a
múltiples entitats de pau, Justícia i Pau,
la Universitat Internacional per la Pau
de Sant Cugat, Fundipau, la Federació
Catalana d’ONG i del nostre Centre
d’Estudis per la Pau JM Delàs.
La repercussió i influència del discurs
d’Arcadi Oliveres ha estat fonamental
perquè la pau, la defensa dels drets
humans, la solidaritat i l’ajut al
desenvolupament s’hagin estès per
tot Catalunya, i avui siguin uns valors
extensament reconeguts i presents en la
societat catalana.
L’Arcadi pot marxar en pau perquè ens
deixa un exemple de vida que els seus
amics, amigues i deixebles continuarem.
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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 migratoris 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 què 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 mundials
i de les doctrines de seguretat i defensa
de l’Estat espanyol, la UE i l’OTAN, tot
incorporant una anàlisi crítica des de la
cultura de pau i 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.

9

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 Bisbe Laguarda,
4, 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 o
Granada.
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Junta de govern
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

Eduardo Aragón Ruiz
Tècnic de projectes
i administració

Laia Navas Serra
Tècnica de comptabilitat
(entrada 4 de juny de 2021 i sortida
3 de novembre de 2021)

Martí Rojas Llucià
Tècnic de comptabilitat
(sortida l’11 d’abril de 2021)

Ainhoa Ruiz Benedicto
Coordinadora de projectes

Quique Sánchez Ochoa
Tècnic de projectes

Maria Vázquez Galobart
Tècnica de comunicació
i projectes
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Grup de treball del Centre Delàs 2021
Investigadores i col·laboradores del
Centre Delàs (42)
Gemma Amorós
Edu Aragón
Maria de Lluc Bagur
Iris Blay
Xavier Bohigas
Eva Borja
Pere Brunet
Adrián Caballero
Jordi Calvo
Blanca Camps-Febrer
Diego Checa
Andrea Farrés
Tica Font
Teresa de Fortuny
Maria Fraile
Yara el Harake
Sara Garcia
Tomàs Gisbert
Rafa González
José Luis Gordillo
Eduardo Melero
Chloé Meulewaeter
Nora Miralles
Xavi Mojal

Davi Montesinos
Xema Moya
Anna Montull
Pere Ortega
Albert Orta
Iñaki Otamendi
Arés Perceval
Maria Jesús Pinto
Alejandro Pozo
Elisenda Ribes
Ainhoa Ruiz
José Ángel Ruiz
Quique Sánchez
Eduardo Salvador
Rita Trias
Gabriela Serra
Camino Simarro
Edgard Vega
Estudiants en pràctiques
durant l’any 2021
Cristina Corcoles (UB)
Marta Marza (UB)
Cristina Domingo (UAB)
Benjamin Steimer (ACTIRIS)
Biel Muñoz (UAB)
Elena Pethukova (UAB)
Iris Blay (Blanquerna)
Mireia Pont (UAB)
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L’ANY EN XIFRES
Recerca i divulgació
INFORME
DEL CENTRE DELÀS

48

FINANÇAMENT
DE LES ARMES DE LA
GUERRA DEL IEMEN
Anàlisi del finançament de les empreses
d’armes que han exportat a Aràbia Saudita
i Emirats Àrabs Units · 2015-2019

INFORME
DEL CENTRE DELÀS
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CRISI CLIMÀTICA,
FORCES ARMADES
I PAU MEDIAMBIENTAL

Autoria: Gemma Amorós · Eduardo Aragón · Jordi Calvo
Andrea Farrés · Sara G. Verdú · Edgard Vega

3 llibres publicats
7 informes publicats

Autoría: Pere Brunet · Chloé Meulewaeter · Pere Ortega

5 Infografies elaborades

37 articles publicats en mitjans
de comunicació
Actualizació de la Base de Dades
del Cicle Econòmic Militar

18 notes i convocatòries de
premsa enviades a mitjans
3 comunicats publicats

13

CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU · MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021

14

Sensibilització i conscienciació
Hem arribat a un públic directe de
prop de 3.300 persones
30 actes organitzats sobre pau
i desarmament
Més de 900 persones
(i 1.700 més online) han participat en
el World Peace Congress celebrat a
Barcelona impulsat per l’International
Peace Bureau i l’ICIP, amb la
col·laboració del Centre Delàs
Més de 1.300 persones han recuperat
els actes organitzats pel Centre Delàs
enregistrats en vídeo.

PACIFISTAPP
108 entrevistes realitzades a
membres del Centre (29 a ràdio,
15 a televisió, 64 per a notícies i
reportatges a premsa escrita; 4 d’elles
publicades com a entrevista completa)
467 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
Nou Canal de Telegram del Centre
Delàs llançat amb 264 subscriptores
Nova webapp Pacifistapp llançada
amb més de 1.100 usuàries des del
seu llançament al juny de 2021

50 participacions en actes
organitzats per altres organitzacions
de la societat civil i moviments socials
Participació activa en més de 10
campanyes.
8 reunions amb representants polítics
d’àmbit català, espanyol i europeu
5 accions de denúncia en les
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 2021
en l’actualització, ampliació i millora de
la interfaç de la Base de Dades del Cicle
Econòmic Militar del Centre Delàs.
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 el 2021 va iniciar una nova
fase de consolidació per donar pas a la
finalització de la renovació total del recurs.
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.

De sis murs el 1989, hem passat a almenys
63 murs a l’actualitat. Com a resultat, ara
és més perillós i mortal que mai creuar
les fronteres per a les persones que fugen
de la violència i la pobresa. Aquest mapa
té l’objectiu de plasmar l’augment en la
construcció d’aquestes muralles físiques
així com també la militarització de les
fronteres per mitjà del desplegament de
tropes, vaixells, avions, drons i vigilància
digital. 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.
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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

17

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.

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”.

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.

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
2020 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 37 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 El Crític, elDiario.es, Público, El Salto
o La Directa, entre altres.

Armamentisme

Conflictes i guerres

“Entra en vigor el Tratado para la
Prohibición de las Armas Nucleares”, per
Tica Font (22/01/2021). Secció d’opinió a
Eldiario.es
■ “El arsenal nuclear mundial sigue siendo
inquietante” per Teresa de Fortuny i
Xavier Bohigas (01/07/2021). Secció
Tribuna a Eldiario.es.
■ “¿Y si explotara una bomba nuclear
mañana?” per Teresa de Fortuny i Xavier
Bohigas (27/09/2021). Secció d’opinió a
Eldiario.es.
■ “Comparació dels exàmens nacionals
del Tractat sobre la Prohibició de les
Armes Nuclears” per Andrea Farrés
(19/07/2021). EU Non-Proliferation
Consortium.
■ “La dignidad humana y nuevas armas
autónomas. Campaña “Stop Killer
Robots”” per Tica Font (08/10/2021).
Secció Militarismo al diari El Salto.

■

■

“La condena a Ratko Mladić y la
interminable pacificación de los
Balcanes” per José Ángel Ruiz Jiménez
(12/06/2021). Secció d’actualitat a
Diario16.
■ “Las graves afectaciones del uso de
armas explosivas en zonas pobladas”
per Iris Blay Puntas (13/07/2021).
■ “Cinc coses que no són certes (del tot)
sobre el que ha passat a l’Afganistan” per
Alejandro Pozo (30/11/2021). Secció Roda
el Món a Directa.cat.

■

Cultura de pau

“Crisis ambiental, prioridades y gasto
militar” per Pere Brunet (26/01/2021).
Blog Otras Miradas al diari Público.
■ “Violencia o noviolencia” per Pere Ortega
(17/03/2021). Revista Mientras Tanto.
■
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“L’esquerra i la violència als carrers” per
Tica Font y Pere Ortega (22/03/2021).
Blog Cròniques Insubmises al diari
Público.
■ “Defensor incansable de los más débiles”
per Tica Font (22/03/2022). Religión
digital.
■ “Arcadi Oliveres en el camí” per Tica
Font y Pere Ortega (06/04/2021). Blog
Cròniques Insubmises al diari Público.es.
■ “A l’amic, company i mestre Arcadi
Oliveres” per Pere Ortega (07/04/2021).
Secció En Memoria a Catalunya Plural.
■ “Arcadi Oliveres, un hombre de paz”
per Tica Font (07/04/2021). Sección In
memoriam a Noticias Obreras.
■ “Colòmbia: ¿per què una resposta militar
a la protesta social?” per Tomàs Gisbert
(28/05/2021). Secció d’opinió al diari El
Salto.
■ “Colòmbia: “Mamás Primera Línea” i
moltes més” per tomàs Gisbert i Maria
Jesús Pinto (13/06/2021). Público.
■ “El desplazamiento forzado aumenta en
Colombia” per María Jesús Pinto i Tomàs
Gisbert (29/09/2021). Secció Otras
Miradas al diari Público.
■ “La crisi climàtica i el sistema
militar: parlem-ne!” per Pere Brunet
(22/11/2021). Secció d’opinió a El Crític.
■

Economia de defensa
“Submarinos con patatas” per Pere
Ortega (10/05/2021). Secció d’opinió al
diari El Salto.
■ “Difuminar el monopolio de la violencia:
Empresas militares de Seguridad Privada
y el poder coercitivo del Estado” per Nora
Miralles (01/05/2021). Estado del Poder,
2021 del Transnational Institute (TNI).
■
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“La excusa de la creación de empleo en
las inversiones militares” per Teresa de
Fortuny i Xavier Bohigas (09/06/2021).
Secció d’opinió al diari El Salto.
■ “Policía a sueldo de las empresas
mineras en Perú” per tomàs Gisbert i
María Jesús Pinto (30/12/2021). Secció
d’anàlisi al diari El Salto.
■ “Armes o Salut. Les inversions en armes
del Govern Espanyol” per Pere Ortega
(23/12/2021). Blog Cròniques Insubmises
(Público.es)..
■

Indústria i comerç d’armes
“Las exportaciones de armas y la fortuna
de Juan Carlos I” per Tica Font i Pere
Ortega (01/01/2021). Revista Mientras
Tanto.
■ “La naviera saudí Bahri vuelve al Puerto
de Sagunto recordándonos que “la guerra
empieza aquí”” per Edgard Vega i Maria
Fraile (23/04/2021). Secció d’opinió a
Eldiario.es.
■ “No hay negocio sin enemigos: la guerra
y el comercio de armas” per Jordi Calvo
(01/05/2021). State of Power 2021,
Transnational Institute (TNI).
■ “Difuminar el monopolio de la violencia:
Empresas militares de Seguridad Privada
y el poder coercitivo del Estado” per
Nora Miralles (juntament amb Ekaterina
Zepnova, Giulia Campisi, Felip Daza y
Carlos Díaz) (01/05/2021). State of Power
2021, Transnational Institute (TNI).
■ “Sin gasto militar otro mundo bien
distinto sería posible” per Bernard
López Uranga (18/10/2021). Secció
Antimilitarismo a revista Viento Sur.
■

CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU · MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021

Seguretat i defensa

Finançament de les armes

“De la por a l’acceptació de la
vulnerabilitat humana: perspectives
sobre la seguretat” per Nora Miralles
(31/01/2021). Revista Per la Pau.
■ “La necessària reconversió de les forces
armades” per Tica Font i Pere Ortega
(16/02/2021). Blog Cròniques Insubmises
(Público.es)
■ “La deshumanización progresiva de
nuestras sociedades” per Ainhoa Ruiz
Benedicto (19/04/2021). Secció d’opinió a
El Salto Diario.
■ “Las fuerzas armadas y la democracia”
per Pere Ortega (08/09/2021). Revista
Mientras Tanto.

■

■
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“Saps si el teu banc inverteix en
empreses d’armament?” per Gemma
Amoròs (17/02/2021). jornal.cat
■ “Banca Armada: com els bancs espanyols
financen el comerç d’armes” per Eduardo
Aragón (30/06/2021). Catàrsi Magazine.
■ “Destapando los vínculos entre las
entidades financieras y la industria
armamentística” per Eduardo Aragón
i Jordi Calvo (05/12/2021). Valor Social.

Militarisme i crisi climàtica
■

“Militarisme i crisi ambiental, dues cares
d’una mateixa moneda” per Anna Montull
(20/04/2022). La Directa.
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1.3 INFORMES
El Centre Delàs ha publicat 7 informes (1 copublicat amb Greenpeace i 1 publicat amb
l’ENAAT).

INFORME
DEL CENTRE DELÀS

47

MILITARISME I
CRISI AMBIENTAL.
UNA REFLEXIÓ
NECESSÀRIA
Coordinació: Chloé Meulewaeter · Pere Brunet
Autoria: Gemma Amorós · Xavier Bohigas · Teresa de Fortuny
Anna Montull · Albert Orta Mascaró · Pere Ortega
Ainhoa Ruiz Benedicto · Quique Sánchez Ochoa

Informe 47 del Centre Delàs: Militarismo
y crisis medioambiental. Una reflexión
necesaria
Coordinadoras:
Pere Brunet y Chloé Meulewaeter
Autoras:
Gemma Amorós, Xavier Bohigas, Teresa
de Fortuny, Anna Montull, Albert Orta
Mascaró, Pedro Ortega, Ainhoa Ruiz
Benedicto y Quique Sánchez Ochoa

INFORME
DEL CENTRE DELÀS

48

FINANÇAMENT
DE LES ARMES DE LA
GUERRA DEL IEMEN
Anàlisi del finançament de les empreses
d’armes que han exportat a Aràbia Saudita
i Emirats Àrabs Units · 2015-2019

Autoria: Gemma Amorós · Eduardo Aragón · Jordi Calvo
Andrea Farrés · Sara G. Verdú · Edgard Vega

Informe 48 del Centre Delàs: Financiación
de las armas de la guerra de Yemen.
Análisis de la financiación de las
empresas de armas que han exportado
a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos
(2015-2019)
Autores:
Gemma Amorós, Eduardo Aragón,
Jordi Calvo, Andrea Farrés, Sara Garcia y
Edgard Vega
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MISIONES MILITARES PARA PROTEGER
LOS INTERESES DE LA INDUSTRIA
DEL PETRÓLEO Y EL GAS: RECURSOS
EUROPEOS DE DEFENSA ORIENTADOS
A PERPETUAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Una Unión militarizada. Entender
y confrontar la militarización de la Unión
Europea
Autoras:
Ainhoa Ruiz, Bram Vranken, Francesco
Vignarca, Jordi Calvo, Laëtitia Sédou,
Wendela de Vries

INFORME
DEL CENTRE DELÀS
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CRISI CLIMÀTICA,
FORCES ARMADES
I PAU MEDIAMBIENTAL

Autoría: Pere Brunet · Chloé Meulewaeter · Pere Ortega

Informe 49 del Centre Delàs: Crisis
climática, fuerzas armadas y paz
medioambiental
Autores:
Pere Brunet, Chloé Meulewaeter
y Pere Ortega

Informe de Greenpeace con la
colaboración del Centre Delàs:
“Misiones militares para proteger los
intereses de la industria del petróleo y
el gas. Recursos europeos de defensa
orientados a perpetuar la crisis
climática”
Autores:
Greenpeace Climate for Peace Team
Han participado en la investigación:
(UE/OTAN y España) Jordi Calvo y
Alejandro Pozo, Benjamin Steinmer,
Iris Blay; (Italia) Sofia Basso; (Alemania)
Fabian Schwalm
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DEL CENTRE DELÀS
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50

LA DESPESA MILITAR REAL
DE L’ESTAT ESPANYOL
PER A 2022
Les inversions en armes disparen el pressupost
de defensa en plena pandèmia

Autoria: Pere Ortega, Xavier Bohigas, Quique Sánchez

Informe 50 del Centre Delàs: El gasto
militar real del Estado español para
2022. Las inversiones en armas disparan
el presupuesto en defensa en plena
pandemia
Autores:
Xavier Bohigas, Pere Ortega
y Quique Sánchez Ochoa

INFORME
DEL CENTRE DELÀS
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PREPARATS
PER A LA GUERRA
Com el militarisme impregna
les nostres societats

Autoria: Xavier Bohigas, Adrián Caballero, Diego Checa Hidalgo,
Tica Font, Tomàs Gisbert, Davi Montesinos, Anna Montull Garcia,
Pere Ortega, Alejandro Pozo Marín, Juan Carlos Rois, Ainhoa Ruiz,
Mª Gabriela Serra, Camino Simarro Ortiz, Edgard Vega,
M. Koldobike Velasco Vázquez

Informe 51 del Centre Delàs: Preparados
para la guerra. Cómo el militarismo
permea en nuestras sociedades
Coordinador:
Jordi Calvo
Editora:
Ainhoa Ruiz
Autores:
Xavier Bohigas, Adrián Caballero, Diego
Checa Hidalgo, Tica Font, Tomàs Gisbert,
Davi Montesinos, Anna Montull Garcia,
Pere Ortega, Alejandro Pozo Marín, Juan
Carlos Rois, Ainhoa Ruiz, Ma Gabriela
Serra, Camino Simarro Ortiz, Edgard Vega,
M. Koldobike Velasco Vázquez
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1.5 LLIBRES

Gasto Militar y Seguridad Global.
Perspectivas humanitarias y
medioambientales
Editor: Jordi Calvo
Autors: Aude-E. Fleurant, Yannick Quéau,
Chloé Meulewaeter, Alejandro Pozo
Marín, Josep Gerson, Laëtitia Sédou, Mark
Akkerman, Bram Vranken, Tarjeta Cronberg,
Dave Webb, Pere Brunet y Colin Archer
Editorial: Icaria Editorial
ISBN: 978-84-9888-972-7
Llengua: castellà

Pacifistas en acción. Desmilitarizar,
desarmar, pacificar
Coordinadores: Jordi Calvo Rufanges
y Koldobi Velasco Vázquez
Editorial: Icaria Editorial
ISBN: 978-84-9888-843-0
Llengua: castellà
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La guerra contra el terror.
40 mitos entre la invasión
y el abandono de Afganistán
Autor: Alejandro Pozo
Editorial: Icaria Editorial
ISBN: 9478-84-18826-25-2
Llengua: castellà

1.6 INFOGRAFIES
Militarismo y crisis ambiental (publicada
al febrer de 2021)
■ Banca Armada espanyola: Finançament
de les armes de la guerra del Iemen
(publicada l’abril de 2021)
■ Para la guerra, nada. Defendemos a la
gente y al planeta (GDAMS) (publicada al
maig de 2021)
■

Top 100 de las entidades financieras de la
Banca Armada (2015-2019) (publicada al
maig de 2021)
■ Drones militares y drones autónomos.
Contra la ética y las personas (Campaña
Stop Killer Robots) (publicada al juny de
2021)
■
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2. SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ
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 2021, encara marcat per les
mesures sanitàries per fer front a la crisi de la Covid-19, vam poder organitzar un total
de 30 actes, i participar en 50 conferències i xerrades sobre pau i desarmament,
organitzades per altres entitats i col·lectius de la societat civil i els moviments
socials.

DESTAOUEM!
DESTAQUEM!
2.1 EL WORLD PEACE CONGRESS
El Congrés Mundial per la Pau de Barcelona,
coorganitzat per l’International Peace
Bureau (IPB) i l’ICIP, amb la col·laboració del
Centre Delàs d’Estudis per la Pau, va reunir
un total de 2.600 participants, que van
seguir el centenar de conferències, tallers i
esdeveniments culturals programats entre
el 15 i 17 d’octubre de 2021.
Sota el títol “(Re)imagina el món. Acció
per la pau i la justícia”, el congrés es va
celebrar en format híbrid, amb activitats
presencials, repartides entre el Centre de
Cultura Contemporània (CCCB) i la seu de
Blanquerna – Universitat Ramon Llull,
i retransmeses per internet.
Durant la trobada internacional es van
poder escoltar activistes de l’Afganistan,
Corea, Europa, els Estats Units, l’Índia
o Mongòlia parlar de qüestions com el
desarmament nuclear, la justícia climàtica,
el racisme i els drets dels pobles indígenes.
Entre aquestes, veus reconegudes com ara
Antonio Guterres, Wada Masako, Beatrice
Finn, Jody Williams, Sharan Burrow,
Vandana Shiva o Jeremy Corbyn.
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El Centre Delàs va ser una de les entitats
de pau de l’Estat que van col·laborar
estretament amb les entitats impulsores
del Congrés implicant-se activament en els
diferents àmbits de l’esdeveniment, com
a part del Comitè Local en l’organització.
Membres expertes del Centre van
participat en les diferents plenàries, tallers
i altres activitats programades en el marc
d’aquestes jornades internacionals de pau.
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Chloé Meulewaeter, experta del Centre
Delàs i de l’IPB, va compartir escenari
amb Reiner Braun, director executiu de
l’IPB, conduint la plenària inaugural del
Congress, en la qual va fer un parlament
Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs
i vice president de l’IPB. Yara El Harake,
membre col·laboradora del Centre Delàs
va ser una de les ponents de la sessió
de cloenda del Congrés. A més, diferents
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tallers del programa van comptar amb
l’impuls i la participació de membres del
Centre, com ara el Workshop “Defund the
Military – Defend People and the Planet”
coorganitzat amb la campanya GCOMS
(que va moderar Jordi Calvo, i que va
comptar amb el membre del Centre Delàs,
Pere Ortega com a ponent), el Workshop
“Las intersecciones de paz y género”
(amb la participació de les membres del
Centre Delàs, Blanca Camps Febrer i Anna
Montull), el Workshop “Mujeres la diáspora
construyendo paz” (amb la participació de
la presidenta del Centre, Nora Miralles)
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o el Workshop “Cambio climático,
medioambiente y paz” (amb la participació
dels membres del Centre, Pere Brunet i
Chloé Meulewaeter).
El Congress va acollir un homenatge de
les entitats i institucions del moviment per
la pau de Catalunya al mestre i referent
Arcadi Oliveres, mort el mes d’abril de
2021, en què representants del moviment
de pau, familiars i amics van desplegar
una pancarta on s’hi podia llegir “Gràcies
sempre, Arcadi. De per vida” i van cantar la
cançó Imagine, de John Lennon.
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DESTAQUEM!
DESTAOUEM!
2.2 EL III CONGRÉS D’EDUCACIÓ PER LA PAU DE LA VALL D’UIXÓ

El 5 de juny de 2021 va tenir lloc a La Vall
d’Uixó el tercer Congrés d’Educació per
la Pau, sota el títol “L’Educació per la Pau
i el Moviment per la Pau, la importància
del pacifisme per a una educació
crítica i transformadora”, organitzat
per l’Ajuntament de La Vall d’Uixó en
col·laboració amb el Centre Delàs, la
Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau de
la Universitat Jaume I i l’International Peace
Bureau.
La jornada en la qual van participar
més d’una cinquantena de persones,
va començar amb una presentació a
càrrec de Carmen Garcia i David Lluch, en
representació de l’Ajuntament de La Vall
d’Uixó; Alejandro Pozo, del Centre Delàs;

Sofia Herrero, de la Càtedra UNESCO UJI i
Jordi Calvo, de l’International Peace Bureau.
L’inici de la jornada va estar marcada per un
record especial a Vicent Martínez Guzmán,
treballador per la pau de La Vall que va
impulsar aquest Congrés, i també per a
l’activista pacifista i per la justícia global,
Arcadi Oliveres, que ens va deixar el 2021.
Seguidament es va donar inici a una taula
rodona sobre la importància de l’educació
per la pau en les lluites socials que va
comptar amb la presència d’expertes i
activistes com la defensora dels drets
humans a la frontera, Helena Maleno, i
l’experta en les interrelacions de gènere i
cultura de pau, Carmen Magallón. A partir
del migdia el Congrés oferia la possibilitat
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de participar de diferents tallers per la
pau organitzats per les diferents entitats
participants: Cecile Barbeito, de l’Escola
de Cultura de Pau, va oferir el taller La pau
als llibres de text: eines i mirades per un ús
més crític dels llibres escolars; Sabina Puig,
de l’ICIP, va fer-ne un sobre la construcció
de pau a través del Hip-Hop; Edgard Vega
i David Montesinos van donar a conèixer
l’Escola Pacifista Delàs i el projecte de
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Pacifistes en Acció; Esther Paulo i Maria
Fraile, de Novessendes van oferir un
taller sobre la webapp Banca Armada;
Carla Redondo, del Center for Nonviolent
Communication va introduir la Comunicació
Noviolenta, i Sofía Herrero i Anca Rotila,
de la Càtedra UNESCO van oferir el taller
anomenat La filosofia amb xiquets i
xiquetes: aprendre a pensar, a qüestionar i
a raonar crítica i creativament.
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2.3 CONFERÈNCIES, XERRADES I TALLERS
Destaquem alguns dels actes organitzats pel Centre Delàs
Videoconferència “Military Spending
Costs Us The Earth” en el marc del Fòrum
Social Mundial
El 24 de gener es va celebrar el seminari
web sobre despesa militar dins del Fòrum
Social Mundial, com a part de les activitats
que van ser programades durant el Dia
de la Pau dins l’edició del 2021. L’objectiu
principal de la sessió, organitzada per la
Campanya GCOMS, l’IPB, el Centre Delàs i el
Fòrum Social Mundial, va ser alertar sobre
la despesa militar com a qüestió clau per
als moviments socials de tot el món que
busquen justícia ambiental i social.

Tallers de desarmament amb els i les
alumnes dels instituts de La Vall d’Uixó
i a Alzira
Els dies 26, 27 i 28 de gener i l’1 i 8 de
febrer, el Centre Delàs va organitzar un
seguit de tallers adreçats als i les alumnes
dels IES de la Vall d’Uixó i d’Alzira, amb
motiu de la celebració del DENIP, el Dia
escolar de la Noviolència i la Pau. En
els tallers, membres i col·laboradores
del Centre Delàs van oferir als i les
alumnes una aproximació als conceptes
de pau, violència, conflicte, militarisme i
desarmament, en uns amb especial menció
a les armes nuclears, i en altres, amb
especial menció a la Banca Armada i les
alternatives transformadores.
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Cicle ‘Unides contra el racisme.
Resistències contra l’apartheid, el
racisme i altres formes de discriminació’
En el marc de la setmana internacional
contra l’apartheid israelià (IAW), des del
Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SUDS,
el Servei Civil Internacional (SCI) i Paz con
Dignidad i amb la col·laboració de RESCOP
(Xarxa Solidària Contra l’Ocupació de
Palestina) a nivell estatal, i CPCI (Coalició
Prou Complicitat amb Israel) a nivell català,
vam organitzar el cicle de seminaris i
activitats en línia “Unides contra el racisme.
Resistències contra l’apartheid, el racisme
i altres formes de discriminació”. El cicle
de seminaris virtuals, van tenir lloc del 2
de març al 20 d’abril i van comptar amb
veus destacades d’expertes i activistes de
diversos països.

Webinar “Món emmurallat: Què hi ha
darrere de la militarització de fronteres
i la construcció de l’Apartheid Global?”
El 7 de abril el Centre Delàs va organitzar
un debat a partir de les reflexions de
l’últim informe publicat pel Centre
Delàs, el Transnational Institute, Stop
Wapenhandel i la Stop The Wall Campaign,
sobre construcció de murs i militarització
de fronteres, “Món emmurallat. Cap a
l’Apartheid Global”. L’acte va comptar amb
la participació d’Ainhoa Ruiz, investigadora
del Centre Delàs experta en militarització
de fronteres i securitització i autora
principal de l’informe; José Bautista,
director d’investigacions periodístiques
i investigador sobre el negoci de la
militarització de fronteres a la Fundación
PorCausa; Cristina Mas, periodista del Diari
Ara especialitzada en migracions; i Karim
Sabni El Garraf, soci cooperatiu a IDÀRIA
i membre de Social Project 4.0, activista
antiracista i expert en migracions.
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Roda de premsa amb motiu del Dia
d’Acció Global sobre la Despesa Militar
(GDAMS)
El 26 de abril, el Centre Delàs d’Estudis
per la Pau i l’International Peace Bureau,
van organitzar com cada any una roda
de premsa per oferir una valoració de les
noves dades de despesa militar mundial,
i una anàlisi de la despesa militar real de
l’Estat espanyol, que va comptar amb les
veus de reconegudes activistes i analistes
de l’àmbit de la pau i la justícia social com
Jordi Calvo (Coordinador del Centre Delàs
i vicepresident de l’International Peace
Bureau), Andrés Amayuelas (Coordinadora
Española d’ONGD) i Esperanza Fernández
(Marea Blanca Catalunya). Jorge
Riechmann (professor de Filosofia a la
UAM, expert en ecologia política), no va
poder per un imprevist participar en l’acte.

Webinar de presentació de l’informe:
“Militarisme i crisi ambiental. Una
reflexió necessària. Com perpetua el
militarisme l’emergència climàtica?”
El 28 d’abril el Centre Delàs va organitzar
aquest acte de presentació del seu
darrer informe publicat, un acte que va
comptar amb la participació de persones
expertes i activistes pel medi ambient
i el clima, com Gustavo Duch i Claudia
Bosch i les dues investigadores del Centre
Delàs i coordinadores de l’informe, Chloé
Meulewaeter i Pere Brunet. L’objectiu va ser
el de tractar de manera transversal la crisi
climàtica i reflexionar sobre la necessitat
d’abordar la pau mediambiental com una
condició necessària per revertir els efectes
de l’emergència climàtica.
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Webinar “Defund the military. Defend the
people & the planet” en el marc del Asia
Europe People’s Forum AEPF 13
El 17 de maig juntament amb la Campanya
Global sobre la Despesa Militar (GCOMS),
l’International Peace Bureau i Stop War, i
en el marc de la 13a edició del Asia Europe
People’s Forum “For a Just, Peaceful and
Sustainable World” que va tenir lloc entre
el 17 i el 24 de maig de 2021, el Centre
Delàs va organitzar el Webinar “Defund the
military. Defend the people & the planet”.
Aquesta sessió va buscar oferir un espai
on els activistes que treballen desafiant
les despeses militars a tot el món puguin
reunir-se i compartir estratègies i bones
pràctiques, amb un enfocament particular
a Europa i Àsia. L’acte va ser el tancament
dels Dies Globals d’Acció sobre la Despesa
Militar 2021, permetent compartir resultats
i experiències.

Conferència “Análisis crítico del
Presupuesto de Defensa del año 2021”
amb Quique Sánchez a Donostia
El 27 de maig el Centre Delàs i Bake Ekintza
Antimilitarista van organitzar aquest acte
on es va abordar una anàlisi crítica del
Pressupost de Defensa per a l’any 2021.
L’acte que va comptar amb la participació
de Quique Sánchez, investigador membre
del Centre Delàs i tècnic de l’International
Peace Bureau Barcelona, va acollir la
presentació del llibre recentment publicat
pel Centre amb Icaria Editorial, “Gasto
Militar y Seguridad Global. Perspectivas
humanitarias y medioambientales”.
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Jornada “De la Banca Armada a la Banca
Ètica. Aprenentatges del passat i reptes
de futur”
El dilluns 28 de juny de 2021, l’espai La
Rambleta de València va acollir la Jornada
“De la Banca Armada a la Banca Ètica.
Aprenentatges del passat i reptes de futur”.
En aquesta trobada es va oferir un repàs de
tot allò que hem aprés en els últims anys
de la mà de la campanya Banca Armada a
la Comunitat Valenciana i es va reflexionar
sobre els reptes econòmics, socials i
polítics que esdevindran en els propers
anys en la denuncia de les inversions
de les entitats financeres a la indústria
armamentista.

Memorial Arcadi Oliveres a Barcelona
El 10 de novembre, el Centre Delàs va
organitzar juntament amb Justícia i Pau,
la Universitat Internacional de la Pau i
Fundipau, un acte d’homenatge a l’estimat
Arcadi Oliveres, un referent, amic, mestre i
company de lluita per la pau, que va estar
molt implicat en totes quatre entitats. El
memorial va aplegar prop de 300 persones
en un espai de trobada de totes aquelles
persones vinculades al moviment per la
pau i la justícia global de casa nostra i
de totes aquelles que tenien estima per
l’Arcadi, per retre-li un sentit homenatge i
recordar la seva persona.
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Webinar de presentació de l’informe:
Crisi climàtica, forces armades i pau
mediambiental
El 17 de novembre juntament amb el
International Peace Bureau, el Centre Delàs
va organitzar el webinar de presentació de
l’informe “Crisi climàtica, forces armades
i pau mediambiental”, amb la participació
de les seves autores així com de persones
expertes, activistes i periodistes pel
medi ambient i el clima, Queralt Castillo
Cerezuela, periodista freelance; i
Diego Ferraz Castiñeiras, ambientòleg,
oceanògraf i divulgador.

IV Jornades de Compra Pública
Socialment Responsable
El 23 i 24 de novembre, les organitzacions
de justícia global i administracions
públiques que formem part del Grup de
Compra Pública Socialment Responsable,
entre les quals es troba el Centre Delàs
d’Estudis per la Pau com a una de les
entitats impulsores de la Campanya
Banca Armada, van impulsar un any més
aquestes Jornades per construir juntes per
a la coherència de polítiques de respecte
als drets humans.
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Homenatge a Arcadi Oliveres a Granada
“Arcadi Oliveres: una vida dedicada al
activismo para el desarme, la paz y la
justicia”
El 24 de novembre en el marc del cicle
“Miradas al mundo” organitzat per
l’Instituto de la Paz y los Conflictos de la
Universidad de Granada, es va celebrar
la quarta sessió del curs 2021-22 amb
un acte organitzat conjuntament amb el
Centre Delàs, que va ser un homenatge i un
record a l’estimat Arcadi Oliveres amb la
participació de companyes de lluita per la
pau de l’Estat espanyol.

Webinar “Identificaciones por perfil
racial ¿Una afrenta para la seguridad
ciudadana?”
El 2 de desembre, l’Institut de Drets
Humans de Catalunya i el Centre Delàs
d’Estudis per la Pau van organitzar
aquest seminari online per abordar les
identificacions per perfil ètnic i racial,
una pràctica normalitzada malgrat estar
prohibides per la legislació internacional
de drets humans. L’acte va comptar amb la
participació d’Ainhoa Ruiz (Centre Delàs),
Marisol Aguilar (Racismo Mx.), Kaire Ba
(SOS Racisme), Edith López (COPRED) i
Karlos Castilla (IDHC).
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Destaquem algunes de les ponències de les investigadores del Centre
Delàs en altres conferències organitzades per la societat civil i els
moviments socials

Presentació del monogràfic del ICIP “Reorientant la seguretat des del feminisme”
amb Nora Mirallles (organitzada per l’ICIP)

Acte de presentació de la nova Webapp Banca Armada en el Centre Cultural Octubre de
València amb Jordi Calvo i Eduardo Aragón (organitzat per Novessendes i SETEMPV)

Panell “Global Civic Agenda for Peace and SDGs in 2021” en el marc del PyeongChang
Peace Forum amb Quique Sánchez (organitzat pel PyeongChang Peace Forum)
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Acte de reconeixement a Arcadi Oliveres a Barcelona, amb representació del Centre
Delàs per Jordi Calvo (organitzat per Procés Constituent)

Nit Temàtica amb Pere Ortega: “Dinero y militarismo. Del franquismo a la democracia”
(organitzada per la Unipau)

Ponència “Seguretat i defensa de la UE. Intel·ligència Artificial com a arma”
amb Tica Font a la Facultat de Dret de la UB

Confèrencia “Gastos militares para gastos sociales. Noviolencia, antimilitarismo
y economía pacifista” amb Chloé Meulewaeter i Diego Checa a Granada
(organitzada per IPAZ i Universidad de Granada)
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Taula rodona “Banca ètica: l’alternativa” amb Eduardo Aragón en el marc de la
celebració del Dia Mundial del Comerç Just a Sant Cugat del Vallès
(organitzada per Oxfam Intermón i l’Ajuntament de Sant Cugat)

Taula Rodona virtual: “Drones armados ante la ética y el Derecho Internacional”
amb Pere Brunet i Tica Font (organitzada per AIPAZ)
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TNI’s Webinar: “Coercion, resistance and liberation” Conversa amb els autors del
State of Power 2021, amb Nora Miralles (Organitzat pel Transnational Institute)

Debate virtual “¿Se precisa un nuevo pacifismo?” en el marco del Ciclo “Guerra y paz:
Una mirada crítica des de la prevención de conflictos” amb Tica Font (Organitzat per
IECAH i La Casa Encendida)

“Military spending on the rise”, Chloé Meulewaeter en la sessió “Global NATO
– the threat of war” en el marc de la contra cimera virtual de la OTAN 2021
(organitza No to War - No to NATO)
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Acte de record i homenatge a Quico Gusi, amb Pere Ortega (organitzat per Fundipau)

Taula rodona “El ciclo económico militar y la perpetuación de los conflictos armados.
¿Qué alternativas hay?” amb David Montesinos i Edgard Vega (organitzada pel
Departamento de Derecho Internacional. Instituto de Derechos Humanos. Universitat de
València)
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Castelldefels homenatja Arcadi Oliveres el Dia Internacional de la Pau,
amb Pere Ortega (organitzat pel Espai per la Pau Arcadi Oliveres i Consell Municipal
de Pau i Solidaritat de Castelldefels)

Jornada “Pau, Drets Humans i Justícia Global. La construcció de la pau des d’una
perspectiva local-global” amb Jordi Calvo (organitzada per la Coordinadora Valenciana
d’ONGD)
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Webinar “Noviolencia, cien años y actualidad” amb Pere Ortega i Tomás Gisbert
(organitzat per la Asociación Educar en la Noviolencia)

Inauguració de l’exposició “Els Fils de la Por” en la Jornada “Ciutadania per la pau.
Educació en i per al conflicte” a Picassent
6 d’octubre de 2021. Organitzada pel Fons Valencià per la Solidaritat, Diputació de
València i Ajuntament de Picassent. L’exposició “Els Fils de la Por” va ser elaborat des del
Centre Delàs d’Estudis per la Pau en el marc de la II Edició de València per la Pau, projecte
impulsat pel Fons Valencià per la Solidaritat i la Diputació de València.
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Presentació del llibre “La Guerra contra el Terror. 40 mitos entre la invasión y el
abandono de Afganistán” amb el seu autor Alejandro Pozo en el marc de les Nits
Temàtiques (organitzada per la Unipau)

Jornades “En el foco. Mercados globales que matan”, amb Jordi Calvo a Gasteiz
(organitza el Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)
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European Forum 2021: “The big challenges for the future of Europe”,
amb Chloé Meulewaeter (organitzat pel European Forum)

Jornada sobre noviolència i activisme social i polític en el marc de l’Escola
de Formació Guillem Agulló, amb Pere Ortega i Nora Miralles
(organitzada per Òmnium Cultural)
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2.4 CURSOS, SEMINARIS I FORMACIÓ
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DESTAQUEM!

ESCOLA PACIFISTA DEL CENTRE DELÀS

El 24 de març, el Centre Delàs va clausurar
la seva primera Escola Pacifista, que va
constar de 3 blocs de 2 sessions cadascun
i per la qual van passar fins a 110 persones.
L’Escola Pacifista va abordar alguns dels
eixos temàtics del Centre Delàs gràcies a
les ponències d’una vintena d’expertes i
activistes de l’entitat.
El primer bloc va tenir lloc el 24 de
febrer, i va servir com a introducció a la
recerca sobre el cicle econòmic militar i
la geopolítica dels conflictes i la pau. La
primera sessió de la tarda va ser impartida
per Pere Ortega, Xavier Bohigas, Teresa de
Fortuny i Eduardo Melero, que van explicar
alguns dels elements clau que conformen
el cicle econòmic militar: despesa, I+D i
indústria militars i comerç d’armes. En la
segona sessió es va fer una introducció a
la geopolítica dels conflictes i la pau, en
la qual l’investigador Alejandro Pozo va
presentar una anàlisi de conflictes armats,

intervencions humanitàries i missions
de manteniment de pau, seguit per José
Luis Gordillo, que va parlar de la “Guerra
contra el Terror”, les conseqüències de la
qual cal estudiar ara que es compleixen 20
anys dels atemptats de l’11-S. Finalment,
José Ángel Ruiz i Gemma Amorós van fer
una anàlisi de dos casos específics de
conflictes armats: els Balcans i Colòmbia.
El segon bloc es va celebrar el 10 de març
i es va dedicar a estudiar les connexions
entre el pacifisme i altres lluites globals,
en particular l’ecologisme, els drets de
les persones migrants i el feminisme.
La primera sessió va ser impartida per
Ainhoa Ruiz, Chloé Meulewaeter, Pere
Brunet i Albert Orta i es va centrar en els
vincles entre el militarisme i les crisis
climàtiques i migratòries que enfrontem.
La segona sessió va ser a càrrec de Maria
de Lluc Bagur, Nora Miralles i Elisenda
Ribes, que van explorar com es relacionen
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el militarisme i el gènere, promovent
una mirada i unes polítiques feministas
com a alternativa a les violències que el
militarisme genera i sosté.
L’últim bloc va tenir lloc el 24 de març i
es va dedicar en la seva primera sessió
a discutir alternatives a l’economia
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militaritzada, comptant per a això amb
Jordi Calvo, Jorge Guardiola i Edu Aragón,
i la segona part va comptar amb Tica
Font per analitzar polítiques de pau a les
ciutats i amb Gabriela Serra per parlar
de desobediència civil com a activisme
pacifista.
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Altres seminaris, tallers, cursos i sessions formatives organitzades
pel Centre Delàs o en les qual s’ha participat:
relacionades amb els desenvolupaments
recents i en curs relacionats amb el control
de el comerç d’armes de la UE. Jordi Calvo,
coordinador del Centre Delàs i expert
en comerç d’armes, va participar en la
trobada per posar sobre la taula els casos
particulars de control europeu sobre les
exportacions d’armes espanyoles.

Sessió formativa ‘Repensant
l’empoderament des dels feminismes
situats a Palestina”
Organitzat pel Servei Civil de Catalunya,
SUDS i el Centre Delàs amb la col·laboració
de la Coalició Prou Complicitat amb Israel.
Les dues sessions formatives sota aquest
títol van formar part del cicle de seminaris
‘Solidaritat amb Palestina: Formació,
Estratègia i Acció’ celebrades en format
virtual.

COARM (Consell Europeu sobre
Exportacions d’Armes Convencionals)
ONGs Fòrum
El EEAS i Saferworld van organitzar dues
trobades virtuals en el marc de el Fòrum de
el Consell Europeu sobre les Exportacions
d’Armes Convencionals (COARM) i ONGs,
que van cobrir un seguit de qüestions

Seminari ‘Israel com a paradigma d’Estat
emmurallat al món’
Organitzat pel Servei Civil de Catalunya,
SUDS i Centre Delàs, amb la col·laboració
de la Coalició Prou Complicitat amb Israel.
La sessió va constar de dues parts: una
primera part formativa que anirà a càrrec
d’Ainhoa Ruiz Benedicto, investigadora del
Centre Delàs d’Estudis per la Pau i experta
en militarització de fronteres, i una segona
part en que les membres de la Coalició
Prou Complicitat amb Israel i activistes
afins al moviment de solidaritat per
Palestina debatran possibles estratègies
per fer-hi front.
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Taller de dinamització amb professorat
per a la sensibilització sobre militarització
de fronteres i criminalització de les
migracions, amb la UOC
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau en
col·laboració amb la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC) va oferir aquest taller
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de dinamització dirigit a professorat de
secundària perquè utilitzin a les aules
un Breakout (scape room) que permet
treballar la divulgació i el coneixement
sobre la construcció de murs a les
fronteres. El joc, preparat per treballar
amb joves d’entre 12 i 18 anys, va pretendre
transmetre un tema tant complex com la
militarització de fronteres d’una manera
lúdica i entenedora.

Curs de formació “Conflictos armados,
paz y seguridad” amb Jordi Calvo en el
XXV Curs “TRANSFÓRMATE, el cambio
empieza contigo”
(organitzat per Setem Nafarroa)

ALTRES RECURSOS
Hem llançat la Pacifistapp: un webapp per estar connectada a l’actualitat del
pacifisme, el desarmament i la desmilitarització a tot l’Estat espanyol

La Pacifistapp: Pacifistas en acción, por
el desarme y la desmilitarización és la
continuació per altres mitjans de la feina
iniciada de forma col·laborativa en el llibre
“Pacifistas en acción. Desmilitarizar,

desarmar, pacificar”, publicat l’abril de
2021 pel Centre Delàs amb Icaria Editorial.
Els coneixements i experiència de les
més de 30 veus expertes, activistes,
referents del pacifisme, el desarmament
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i l’antimilitarisme de l’Estat espanyol
recollides en el llibre són el punt de partida
de la Pacifistapp. Aquest nou recurs pretén,
per tant, continuar recollint experiències,
recursos i reflexions relacionades amb
els eixos d’anàlisi, denúncia i acció per la
pau tractats en la publicació “Pacifistas en
acción”.
Amb tot això, la webapp té l’objectiu de
contribuir a la difusió de les activitats,
moviments i recursos del teixit per la pau,
el desarmament i la desmilitarització al
voltant de l’Estat espanyol, assumint que
no sempre podrem difondre tot el que
existeix, però que tot el que hi sigui serveixi
per impulsar el treball per la pau,
el desarmament i la desmilitarització.
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En l’aplicació, es poden trobar eines com
una agenda amb esdeveniments i activitats
pròximes; un mapa on localitzar la
indústria militar i altres llocs de promoció
de l’armamentisme i el militarisme, així
com als grups, col·lectius i entitats que
treballen en l’àmbit de la pau; a més d’un
apartat de reflexió on consultar recursos
i investigacions publicades per diferents
centres, organitzacions i col·lectius del
moviment pacifista, pel desarmament i la
desmilitarització de tot el territori.
La Pacifistapp en pot consultar en format
web i descarregar-la en el telèfon mòbil
per mantenir-se al dia de l’actualitat del
pacifisme i les iniciatives per la pau, el
desarmament i la desmilitarització.
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2.5 L’ASSEMBLEA ANUAL DEL CENTRE DELÀS 2021

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau va
celebrar el matí del dissabte 2 d’octubre
de 2021 l’Assemblea Ordinària Anual 2021,
que va comptar amb una conferència de
Carlos Taibo. Hi van participar membres
col·laboradores i sòcies del Centre Delàs,

a la Seu de Lafede.cat a Barcelona. Ateses
les circumstàncies especials a causa de
la pandèmia, l’Assemblea es va celebrar
un any més en format mixt, sent possible
l’assistència i participació via telemàtica.
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3. PREMIS I RECONEIXEMENTS
3.1 PREMI DESALAMBRE
Els Premis Desalambre de eldiario.es reconeixen el 2021 una investigació del Centre
Delàs que identifica els bancs que financen les empreses armamentistes que
alimenten la guerra al Iemen

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau va
rebre el Premi Desalambre 2021 per
a Activisme i ONG al millor treball de
documentació i investigació que reconeix
el treball que va donar a peu a l’informe
“Finançament de les armes de la guerra
del Iemen. Anàlisi de la finançament de
les empreses d’armes que han exportat
a Aràbia Saudita i Emirats Àrabs units
(2015-2019)”. Els membres investigadors
i col·laboradors del Centre Delàs que van
participar a l’elaboració de la investigació i
de l’informe són Gemma Amorós, Eduardo
Aragón, Jordi Calvo, Andrea Farrés, Sara
Garcia i Edgard Vega.

L’informe premiat, publicat l’abril de
2021 quan el conflicte armat al Iemen
feia 6 anys, identifica els bancs que han
finançat les empreses que produeixen
les armes exportades als països que
lideren la coalició internacional implicada
en la guerra al Iemen, causant de la
pitjor crisi humanitària en dècades. Jordi
Calvo i Gemma Amorós van participar
en representació de l’entitat en l’acte de
lliurament dels premis celebrat a Madrid el
mes de desembre.
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3.2 PREMI CIUTAT DE CASTELLÓ PER LA PAU VICENT
MARTÍNEZ GUZMÁN
El Premi Ciutat de Castelló per la Pau Vicent Martínez Guzmán reconeix el Centre
Delàs d’Estudis per la Pau per la seva tasca d’investigació en l’àmbit pacifista

L’any 2021 la tasca del Centre Delàs
d’Estudis per la Pau va ser reconeguda
pel premi Ciutat de Castelló per la Pau
Vicent Martínez Guzmán. Jordi Calvo,
coordinador del Centre Delàs, i Pere Ortega,

president honorífic del Centre, van recollir
en representació de l’entitat el premi
en un acte institucional emmarcat en la
celebració del 770 aniversari de la ciutat.
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4. CAMPANYES, TREBALL EN XARXA I ACCIONS D’INCIDÈNCIA
4.1 CAMPANYES

La campanya Banca Armada torna presencialment a les Juntes d’Accionistes per
denunciant les inversions en armes per part dels bancs, amb un focus especial en les
armes de la guerra al Iemen

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 pogut tornar a fer de forma presencial.

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 que identifica
els bancs que han finançat les empreses
que produeixen les armes exportades als
països que lideren la coalició internacional
implicada en la guerra al Iemen. La
recerca va ser reconeguda pels Premios
Desalambre 2021 a Activisme i ONG al millor
treball de documentació i investigació.
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El 2021 la campanya ha estrenat una nova
acció que convida a la ciutadania sobre
com enviar a la seva entitat bancària una
queixa formal manifestant el teu desacord
amb les seves inversions i finançament
en empreses fabricants d’armes. És una
acció dirigida especialment a les persones
clientes crítiques d’algun dels grans bancs
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convencionals de l’estat espanyol: BBVA,
Santander, Caixabank i Sabadell.
Un dels èxits de la campanya de l’any ha
estat el llançament de la webapp “La teva
petjada en armes”, que tan sols durant els
primers dos dies ja es van enregistrar més
de 3.000 visites.

Un que passarà a la història per la ratificació del Tractat de Prohibició de les Armes
Nuclears, una fita aconseguida gràcies als esforços i tasca de la campanya ICAN
L’any 2021 ha estat marcat per l’entrada
en vigor del Tractat de l’ONU sobre la
Prohibició de les Armes Nuclears, el 22 de
gener. El Centre Delàs, com a una de les
principals 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, hem centrat 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.

Hem continuat sent una de les entitats impulsores de la campanya Stop Killer Robots
a l’Estat espanyol
Destaquem el llançament d’un vídeo de
la campanya que explica que les armes
totalment autònomes podrien decidir qui
mereix viure i qui mereix morir, sense la
necessitat de cap intervenció humana.
Com a màquines, no disposen del judici
humà necessari per prendre decisions
ètiques o simplement distingir entre civils i
combatents.

Per tot això, la campanya Stop Killer Robots
treballa per a la prohibició de les armes
totalment autònomes. Cada país hauria
d’aprovar un tractat per vetar-les, i tant
organitzacions i empreses tecnològiques
com a desenvolupadors d’intel·ligència
robòtica i artificial s’haurien de comprometre
a no contribuir al desenvolupament d’armes
totalment autònomes.
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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 temàtica
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donant peu a la publicació d’articles, la
realització d’entrevistes als mitjans de
comunicació i l’elaboració de materials de
sensibilització.

La campanya GCOMS 2021 dóna la volta al món de nou amb la crida “Reduïm la despesa
militar. Defensem a la gent i al planeta”
El Centre Delàs 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, ha
impulsat aquesta campanya internacional
que creix any rere any, en un any en que les
seves accions han fet camí cap al World
Peace Congress celebrat a Barcelona al
mes de novembre. El 2021, encara marcat
per la crisi causada per la Covid-19, la
campanya va centrar la seva acció en exigir
als governs de tot el món que redueixin
dràsticament les seves despeses militars
i que reassignin els recursos alliberats a
sectors orientats a la seguretat humana
i comuna, especialment per fer front a la
pandèmia de coronavirus i al col·lapse ecosocial al que ens enfrontem. Sota el lema
“Reduïm la despesa militar. Defensem

a la gent i al planeta”, accions online i
de carrer 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 5 ciutats d’arreu (Seul, Roma,
Berlín, Barcelona i Bogotà) 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 tornar a 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
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de sensibilització i incidència com ara
la participació al Webinar “Defund the
military. Defend the people & the planet”
en el marc del Asia Europe People’s Forum
AEPF 13; Webinar de la campanya sobre
despesa militar al Fòrum Social Mundial;
la conferència “Taking Action for Peace:
Opciones de Activismo Pacifista en 2021”
en la Universitat Jaume I de Castelló; la
conferència” Gastos militares para gastos
sociales. Noviolencia, antimilitarismo
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y economía pacifista” organitzada per
IPAZ, la Universidad de Granada, Stop
Feria de Armas i Solidaridad Internacional
Andalucía; la sessió “Disarmament and
Human Security” en el marc de la Peace
Movement Session del DMZ Forum
2021; la conferència “Análisis crítico del
Presupuesto de Defensa del año 2021” a
Donostia; o en vàries sessions en la contra
cimera de la OTAN 2021, entre d’altres.
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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 11 i 12 de gener en format virtual,
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”.

A més, en el marc de la participació del
Centre Delàs en la xarxa ENAAT i aquesta
campanya, es va treballar conjuntament
amb d’altres entitats europees en
l’edició i publicació del llibret “Una Unió
militaritzada. Comprendre i afrontar la
militarització de la Unió Europea”, que vol
esdevenir un recurs útil per als que actuen
en moviments de pau, els lectors més
joves que busquen un enfocament crític i
constructiu cap a la UE i els que lluiten per
una Europa més pacífica, social i amb un
clima més just.
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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.

La campanya Desmilitaritzem l’Educació denuncia l’incompliment de la Moció 55/XI
sobre la Desmilitarització de Catalunya cinc anys després de la seva aprovació

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 14 de juliol de 2016 es va aprovar al
Parlament de Catalunya la Moció 55/XI
per la Desmilitarització de Catalunya. La
proposta plantejava important avenços

en matèria de Construcció de Pau que
s’alineen amb la Llei de Foment de la Pau
aprovada al Parlament català el 2003.
Desmilitaritzem l’Educació i les entitats
de la campanya, com el Centre Delàs, han
denunciat durant el 2021 que cinc anys
després la moció continua sense aplicarse al conjunt del territori català amb
l’efectivitat que correspon. Per exemple,
des de la seva aprovació el 2016 l’exèrcit
ha continuat estat present a la Fira
d’Ensenyament de Barcelona. De fet, en
el context de pandèmia, i la realització de
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l’esmentada Fira en format virtual l’exèrcit
ha continuat tenint presència.
Cal destacar també la roda de premsa
en el marc de la campanya Dies d’Acció
Global sobre la Despesa Militar (GDAMS) i
a una setmana de la celebració, en format
virtual, de la Fira de Formació i Ocupació
de Lleida, que va celebrar la plataforma
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Desmilitaritzem l’Educació Lleida. Els
membres de la plataforma van celebrar el
fet que a la Fira de Formació i Ocupació de
Lleida no hi participés l’exèrcit, tal i com
va informar la Regidoria d’Educació de la
Paeria. La demanda que va centrar la roda
de premsa va ser que l’avinguda de l’exèrcit
de Lleida esdevingui l’avinguda Arcadi
Oliveres.

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.
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DESTAQUEM!
El 2021 hem impulsat juntament amb
d’altres entitats i xarxes la campanya 10
Razones para Firmar el TPAN, que uneix
entitats de la societat civil a nivell estatal
amb l’objectiu que Espanya s’adhereixi al
Tractat sobre la Prohibició de les Armes
Nuclears (TPAN), que va entrar en vigor el
22 de gener del 2021.

També hem començat a participar
activament en noves campanyes com ara
Abolish Frontex, iniciativa internacional
que treballa per posar fi al règim fronterer
de la UE; desmantellar el complex
industrial fronterer i construir una societat
on les persones siguin lliures de moure’s i
viure.

4.2 PARTICIPACIÓ A PLATAFORMES I XARXES
El Centre Delàs és membre de:
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Treballem i col·laborem amb entitats i col·lectius de pau i justícia global:

4.3 INCIDÈNCIA POLÍTICA, JURÍDICA, ACCIONARIAL
I MOBILITZACIÓ SOCIAL
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 i
Caixabank. També vam participar en la
junta d’accionistes de Mutua Madrileña.
Les activistes de la campanya vam
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poder tornar a fer les nostres denúncies
presencialment en les juntes. A més, vam
sumar a la campanya de denúncia de la
Banca Armada a les Juntes d’Accionistes,
una acció de carrer davant d’una sucursal
del BBVA, per apropar més la campanya
a la ciutadania i als clients d’aquestes
entitats bancàries.

Experts i expertes del Centre Delàs
participen de la ‘Misión SOS Colombia
por garantías a la protesta y contra la
impunidad en Colombia’
Del 3 al 12 de juliol, onze regions de
Colòmbia van ser visitades per la Missió
d’Observació Internacional SOS Colombia,
integrada per més de 40 delegats i
delegades de 12 països d’arreu. Les
membres del Centre Delàs experts i
expertes en construcció de pau, Tomàs
Gisbert i Maria Jesús Pinto, van ser part
d’aquesta missió. Aquesta visita va
ser el fruit d’una crida a la solidaritat
internacional davant la falta de garanties
per al lliure exercici de la protesta i va ser
coordinada per organitzacions socials i
plataformes de drets humans de Colòmbia.

Tornem a exigir amb la campanya
‘Desarmando Indra’ en la seva
junta general que aturi la producció
d’armament per a la guerra i la
militarització de fronteres
Conjuntament amb la Fundació Finances
Ètiques, Alternativa Antimilitarista MOC,
participants de la WRI-IRG (Internacional
de Resistentes a las Guerras), vam tornar
a denunciar les implicacions d’Indra en la
producció de armament i la militarització
de fronteres, amb el suport d’una desena
de col·lectius pacifistes, pel desarmament i
la desmilitarització, i la defensa dels drets

CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU · MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021

de les persones migrants i desplaçades per
la força de tot l’Estat Espanyol.
Aprofitant la Junta General Ordinària
d’Accionistes 2021 d’Indra, els diversos
col·lectius ens vam organitzar un any

Ens mobilitzem davant l’arribada al Port
de Sagunt de vaixells saudites traficant
d’armes i impulsem i celebrem l’aprovació
d’una moció al respecte per part de
l’Ajuntament
Des del Centre Delàs vam mostrar el nostre
rebuig a l’arribada el 23 d’abril al port de
Sagunt de la naviliera saudita Bahri Yeddah
que podria venir carregat de material
per a la guerra al Iemen. Per a això vam
publicar un comunicat de rebuig. El mateix
dia, membres de la delegació valenciana
del Centre Delàs ens reuniem amb
representants de l’Ajuntament de Sagunt.
Una setmana després, el 29 d’abril, el
Ple Municipal de l’Ajuntament de Sagunt
debatia i aprovava una moció impulsada
pel Centre Delàs per rebutjar de forma
oficial l’arribada d’aquests vaixells a la
ciutat. Tot i així, després de celebrar aquest
compromís institucional, el 21 d’octubre, el
mateix vaixell amb rumb a l’Aràbia Saudita
va atracar a Sagunt, tot i el rebuig mostrat
per la societat civil local i estatal i pel
consistori. El Centre Delàs ens vam tornar a
reunir amb representants de l’Ajuntament
per explorar formes de materialitzar el seu
rebuig als vaixells traficants d’armes.
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més per assistir a l’Assemblea a la seu
d’Indra a Madrid i poder traslladar les
nostres demandes. A més, després de la
intervenció, vam dur a terme una acció
de denuncia davant la seu de l’empresa a
Barcelona.
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Participem en el Fòrum Mundial de
ciutats i territoris de pau a Mèxic
A l’octubre es va celebrar a Mèxic el Fòrum
Mundial de ciutats i territoris de pau, en
el qual van participar les investigadores
i expertes del Centre Delàs, Tica Font i
Pere Ortega. Aquest fòrum és la tercera
edició d’una trobada mundial que es
va iniciar a Madrid l’any 2017, amb la
finalitat d’analitzar i radiografiar les
diferents violències i tensions que es
donen a les ciutats i abordar de manera
col·lectiva les opcions des de les quals
actuar. En aquestes trobades participen
des d’institucions internacionals i locals,
governs, societat civil, organitzacions no
governamentals, universitats i estudiants.

Juntament amb AIPAZ denunciem que en
plena crisi sanitària, social i ecològica,
“1 de cada 5 euros que inverteix
l’Administració central tenen una
finalitat militar”
Membres d’AIPAZ i del Centre Delàs vam
lliurar el 15 de desembre al Congrés dels
Diputats una petició per a la reorientació
de les despeses militars cap a inversions
ecosocials. La petició, subscrita per la
trentena d’ONG, centres, fundacions,
càtedres, instituts i persones relacionades
amb la investigació i l’educació per la pau
que conformen AIPAZ, es va lliurar als
portaveus de la Comissió de Defensa dels
partits de la coalició al govern.
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Tornem a denunciar la militarització
de fronteres i criminalització de les
migracions amb una instal·lació “MURS”
a Barcelona, escenari del programa
d’activitats en el marc de les accions
convocades per la Plataforma 12D
El 12 de desembre, amb motiu del Dia
Internacional dels Drets Humans, vam
organitzar a Barcelona, juntament amb
l’Agència Talaia, una acció de carrer per
sensibilitzar sobre les conseqüències
de la militarització de fronteres i la
construcció de murs a les fronteres de
tot el món. L’acte va tenir lloc al Passeig
Lluís Companys de Barcelona i va consistir
en una instal·lació i exposició fotogràfica.
MURS va ser l’escenari on van tenir lloc
diferents activitats i accions impulsades
pels col·lectius i entitats membre de la
Plataforma 12D que va tornar a fer una
crida a sortir al carrer per dir prou murs,
prou mort a les fronteres, prou mort al
Mediterrani. Una de les activitats va ser
la xerrada “Món emmurallat: Què hi ha
darrere de la militarització de fronteres”
amb la participació de les investigadores
del Centre Delàs, Ainhoa Ruiz Benedicto i
Pere Brunet.

Les organitzacions i xarxes de pau de tot
l’Estat espanyol hem sol·licitat al Govern
espanyol la seva adhesió al Tractat sobre
la Prohibició de les Armes Nuclears
(TPAN)
El 26 de setembre es va celebrar el Dia
Internacional per a l’Eliminació Total de
les Armes Nuclears. També es complien
8 mesos des de l’entrada en vigor el
22 de gener de 2021 del Tractat sobre
la Prohibició de les Armes Nuclears,

data en la qual es van declarar armes
il·legals. Però malgrat tots els esforços,
no s’ha aconseguit encara que el Govern
espanyol s’adhereixi al TPAN. Per això
vam llançar la campanya “10 Raons per
signar el TPAN”. Amb aquest motiu, la
campanya “10 Raons per signar el TPAN”,
va presentar-se en un acte per sumar
adhesions i fer arribar una comunicació
al Govern espanyol perquè s’adhereixi al
tractat.
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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 analitza anualment
les exportacions d’armes espanyoles
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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.

Juntament amb l’Escola de Cultura de
Pau i l’IDHC realitzem una campanya
d’incidència al Congrés del Diputats per
tal de exposar els impactes del comerç
d’armes

Ens reunim amb representants dels
grups al Parlament de Catalunya per
incidir sobre la necessitat de treballar
per una societat sense fronteres
violentes i sobre la necessitat d’avançar
de la Banca Armada a la Banca Ètica a les
institucions

Impulsem a Sant Cugat, amb motiu del
Dia Internacional de les Persones
Refugiades, una declaració institucional
de rebuig a la construcció de murs a
les fronteres i pel compromís amb la
defensa del Dret Humà al lliure moviment
de les persones
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12 organitzacions presentem una denuncia al Govern espanyol argumentant la
il·legalitat en la venda d’un buc de guerra al Marroc

Ens sumem al comunicat d’AIPAZ amb
motiu de l’escalada de persecució,
violència i assassinats de persones a
Colòmbia

Donem suport a la campanya de
Desmilitaritzem l’Educació: “Centres
Objectors” llançada en el Dia Escolar de la
Noviolència i la Pau

Ens hem sumat a les reivindicacions del
Dia d’Acció Global pel Iemen: “World
says No to War on Yemen”
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Participem de la trobada organitzada pel
grup Beegees, que reuneix societat civil
i representants polítics que treballen
principalment temàtiques de comerç
d’armes a Brussel·les

Participem en les accions de la campanya
Desmilitaritzem l’Educació a Sant Cugat
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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 2021 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 27 entrevistes
a ràdio, 12 a televisió i 4 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, 56 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 467 mencions al Centre
Delàs i els seus experts en informacions
publicades per diferents mitjans de
comunicació, blogs i altres.

DESTAQUEM!
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COM ENS HEM FINANÇAT?
INGRESSOS
DESCRIPCIÓ

SALDO

Ajuntament de Barcelona

115.037,81 €

Diputació de Barcelona

24.116,16 €

Àrea Metropolitana de Barcelona

19.627,78 €

Generalitat de Catalunya

25.547,83 €

Administracions Valencianes

12.471,00 €

Ajuntament de Sant Cugat

24.261,48 €

Ajuntament de Donosti

955,41 €

Fundacions Privades

22.105,25 €

Factures: Informes, Xerrades…

10.959,80 €

Fons Propis

15.848,79 €
TOTAL INGRESOS 2021

270.931,31 €

Fons Propis
6%
Factures: Informes, Xerrades…
4%
Fundacions Privades
8%
Ajuntament de Barcelona
43%

Ajuntament de
Sant Cugal del Vallés
9%
Administracions Valencianes
5%
Generalitat de Catalunya
9%
Àrea Metropolitana
de Barcelona
7%

Diputació de Barcelona
9%
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DESPESES
DESCRIPCIÓ

SALDO

Sous i salaris

156.647,98 €

Directes activitats

83.632,90 €

Indirectes

20.168,45 €
TOTAL DESPESES 2021 260.449,33 €

Indirectes
8%

Directes activitats
32%

Sous i salaris
60%

