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Presentació

L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer als estudiants 
la manera com es decideix el que ens gastem cada any 
en assumptes militars, on participen des dels interessos 
geoestratègics dels governs, fins els interessos econòmics de 
les empreses d’armament. Les entitats financeres formen part 
d’aquest negoci i són una part fonamental per mantenir i 
ajudar a l’expansió del complex militar-industrial. S’analitzarà 
també la manera en què com a ciutadans podem incidir i 
desmuntar la banca armada i el negoci de la guerra.

Lloc i horari del curs

Lloc: Aula J.M. Valverde. Facultat de Biblioteconomia UB
(C. Melcior de Palau, 140 · Barcelona)
Horari: dilluns i dimecres, de 18.30 a 21 h
Preu: 40 E (socis de Justícia i Pau i de Món-3: 25 E)

Matriculació

Cal fer una transferència per l’import de la matrícula a aquest 
compte corrent: “la Caixa”: 2100 3642 11 2200036125
El resguard de la transferència cal portar-lo a Món-3, 
on caldrà emplenar el full d’inscripció.

Avaluació

Per obtenir el certificat d’assistència cal assistir al 80% de les 
classes. Per obtenir el certificat de crèdits cal, a més, presentar 
un treball sobre els continguts del curs.

Professorat

l	Pere Ortega, coordinador del Centre Delàs d’Estudis 
per a la Pau de Justícia i Pau. Professor al màster de 
Conflictologia de la UAB.

l	Jordi Calvo Rufanges, tècnic i investigador del Centre 
Delàs d’Estudis per a la Pau de Justícia i Pau. Doctor en 
Pau, conflictes i desenvolupament i membre de l’Institut 
Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau 
(IUDESP) de la Universitat Jaume I de Castelló.

Programa

Dilluns, 17 d’octubre
Militarització i cicle econòmic militar. Anàlisi de com en 
el sistema capitalista el negoci de la guerra forma part de la 
lògica de mercat i els efectes perversos sobre les poblacions

Dimecres, 19 d’octubre
El complex militar-industrial. Volum i poder de la indústria 
militar a l’Estat espanyol

Dilluns, 24 d’octubre
El comerç d’armament. Anàlisi de perquè l’Estat espanyol és 
el sisè venedor d’armes més important del món i el paper dels 
bancs en les exportacions d’armes

Dimecres, 26 d’octubre
La banca armada. Inversions, crèdits, bons, pagarés i 
participació accionarial són les principals maneres en què els 
bancs treuen benefici del negoci de la guerra. Rànquing de la 
banca armada

Dimecres, 2 de novembre
Campanyes contra el finançament de les armes. El cas de la 
campanya Stop inversions explosives i la prohibició de les 
bombes de dispersió. La banca armada i el desarmament

Dilluns, 7 de novembre
Campanyes contra la banca armada. El cas de les campanyes 
Banco Santander sense armes y BBVA sense armes. La banca 
ètica
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