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Tot i que als Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra s'indica que aquesta universitat s'ha de regir 
pels principis de “llibertat, democràcia, justícia, igualtat, independència, pluralitat i solidaritat”, la 
seva Oficina d'Inserció Laboral no ha tingut cap escrúpol a organitzar una presentació del BBVA, 
empresa que, de manera directa o indirecta, participen en l'accionariat de les següents empreses 
(segons dades del Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs del 2007):

•CESCE: dóna serveis i assegurances per a l'exportació d'armes
•Ibérica del Espacio: indústria aeronàutica amb programes militars.
•Hisdesat: empresa de comunicacions per satèl·lit amb aplicacions militars
•INDRA: Participa en helicòpters i l'avió de guerra Eurofighter, fragates F-100, blindats i míssils.
•Inmize: Fabrica míssils.
•RYMSA: Entre d'altres coses, fabrica sistemes de comunicació i radar i participa en la fabricació 
de fragates F-100. 

No és l'única participació en la indústria de la guerra que ha realitzat el BBVA, sinó que també és 
responsable de finançar operacions d'exportació d'armes i de concedir crèdits a empreses de la 
guerra:

•El 2006 va finançar exportacions per d'armes per valor de 53 milions d'euros i entre els destinataris 
hi havia països com Israel o Malàsia.
•Va atorgar crèdits a empreses com, entre d'altres, Unión Española de Explosivos S.A. o Thales, 
que produeixen municions clúster, que a més de produir un dany indiscriminat tenen un 
comportament similar a les mines antipersona quan fallen (i això passa en un 10-30% dels casos).

No sembla, ni tan sols, que es faci propòsit d'esmena: ben recentment, a la Junta d'Accionistes del 
12 de març de 2010, un accionista d'aquest banc va denunciar que el BBVA havia finançat, entre 
d'altres, el consorci EADS, que participa en la producció de míssils amb càrrega nuclear.

L'AEP, que té entre els punts del seu programa universitari treballar per evitar la investigació 
militar a la universitat pública, exigeix a la Universitat Pompeu Fabra que deixi de fer d'altaveu de 
les empreses armamentistes. Que la banca de la guerra se'n vagi per on ha vingut!

Fonts d'informació
http://www.bbvasensearmes.org/armamento.htm
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=587:intervencio-
junta-accionistes-bbva&catid=43:industria-i-comerc-darmes&Itemid=64&lang=es
http://www.finanzaseticas.org/pdf/Informe_BBVA.pdf
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