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A

questes Jornades són la continuació del procés formatiu pel 2013 començat amb el VI Seminari del Centre
Delàs: “Noves tecnologies de guerra, repressió i control ciutadà”, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de
l’evolució dels avenços tecnològics en armamentisme i les noves formes de fer la guerra.
Perquè la guerra ja no es fa com abans. Els exèrcits es troben
en un procés de reducció d’efectius alhora que augmenta el component tecnològic dins les habilitats que es demanen al soldat
del futur. La raó radica en els canvis de les amenaces a la seguretat que poden desestabilitzar un país. Moltes d’elles basades
en l’afectació dels sistemes informàtics, de protecció de dades o
de subministrament energètic, i es poden realitzar sense utilitzar
els mitjans militars tradicionals. Són noves formes de guerra que
requereixen un canvi en el paradigma de la militarització que pot
donar, per tant, noves respostes a la seguretat.
En el mateix context, les operacions militars a l’exterior d’avui
dia són denominades amb una sèrie d’eufemismes que mostren
la dificultat existent en el marc de la governabilitat global per legitimar les guerres que promouen interessos espuris. Les guerres compten amb una diversitat d’actors més enllà de les forces
armades regulars d’un Estat-nació, que en aquestes jornades intentarem identificar. Finalment, inclourem una anàlisi de l’aplicació d’un obsolet marc jurídic internacional a les noves formes de
fer la guerra i les carències que s’identifiquen en infinitat de casos, com per exemple pel que fa als atacs militars amb avions no
tripulats.
Les jornades del Centre Delàs es celebren en record de Josep
Manel 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.
Centre Delàs

17 de desembre 2013 · 18 h
L’hegemonia d’EUA i el tauler d’escacs mundial
Antoni Segura, catedràtic d’Història Contemporània
de la Universitat de Barcelona (UB)
Modera: Pere Ortega, coordinador i investigador
del Centre Delàs
17 desembre 2013 · 19.30 h
Canvis en les maneres de fer la guerra?
Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)
Oscar Mateos, professor de la Universitat Ramon Llull
Modera: Alejandro Pozo, investigador del Centre Delàs
18 de desembre 2013 · 18 h
Tecnologies de control i militarització de la seguretat
Gemma Galdon, investigadora en polítiques i tecnologies de
seguretat / Security, Technology & Society de la UB
José Maria Blanco, director Àrea d’Estudis Estratègics i
Intel·ligència de l’ICFS de la Universitat Autònoma de Madrid
Modera: Tica Font, directora de l’Institut Català Internacional
per la Pau i investigadora del Centre Delàs
18 desembre 2013 · 19.30 h
El dret internacional davant les noves formes
de guerres
Jaume Saura, president de l’Institut Drets Humans
de Catalunya (IDHC) i professor de Dret Internacional (UB)
Felipe Gómez, professor de Dret Internacional
i investigador de l’Institut de Drets Humans
de la Universidad de Deusto (Bilbao)
Modera: José Luis Gordillo, investigador del Centre Delàs
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