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Presentació

L’objectiu d’aquest curs és analitzar l’economia de la defensa, 
que engloba tot el procés de la despesa militar des dels 
pressupostos de l’estat per sufragar les forces armades fins a 
la venda d’armes i el seu ús final. Es presentaran els referents 
teòrics i bibliogràfics i es treballarà amb estudis de casos, per 
entendre per què la guerra és un negoci.

Lloc i horari del curs

Lloc: Aula José María Valverde, Facultat de Biblioteconomia UB
Horari: dilluns i dimecres, de 18.30 a 21 h
Preu: 40 E (socis de Món-3, Justícia i Pau i Centre Delàs: 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 Grasa, 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, 29 d’octubre
El complex militar-industrial i el negoci de la guerra

Dimecres, 31 d’octubre
Despesa i R+D militar

Dilluns, 5 de novembre
La indústria militar

Dimecres, 7 de novembre
El finançament de les armes

Dilluns, 12 de novembre
Comerç d’armes

Dimecres, 14 de novembre
Les operacions militars a l’exterior, la «guerra humanitària»
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