
L´Arcadi Oliveres i Boadella va néixer a Barcelona l’any 1945. Va estudiar Ciències 

Econòmiques a la Universitat de Barcelona, va ser membre actiu del moviment escolta i 

en la seva època d’estudiant destacà pel seu compromís en defensa de la democràcia i 

les llibertats polítiques en plena dictadura franquista. Actualment és president de 

l´entitat de Justicia i Pau i és des d’aquí des d’on realitza bona part de les seves 

activitats en favor dels drets humans, la pau, la justícia social i el desenvolupament. Ha 

impartit conferències pràcticament en totes les comarques catalanes i en una llarga llista 

de poblacions importants espanyoles. També n'ha impartit a París, Brusel.les, Londres, 

Assisi, Lausanne, Hamburg, Bonn, Bremen, Lisboa, així com a Colòmbia, Argentina o 

Palestina. 

En tots aquests anys, l’Arcadi Oliveres ha dedicat les seves energies a múltiples 

qüestions en defensa dels drets humans, la pau i la justícia social. En particular, s’ha 

destacat especialment en la denúncia del deute extern dels països més pobres, en la 

divulgació de les xifres de la fam, en la denúncia del subdesenvolupament, de la 

desigualtat, de les injustes relacions econòmiques Nord-Sud, de la guerra, del 

militarisme, de la recerca militar i de la despesa militar; en l’exigència d’incrementar 

l’ajut al desenvolupament, en favor del desarmament, del reconeixement de l’objecció 

de consciència al servei militar i a la despesa militar, en favor d’incrementar l’ajut al 

desenvolupament, la promoció del consum responsable, la banca ètica i les formes 

d’economia solidària, etc. 

Tota aquesta activitat la fa compaginant-la amb la docència, que integra en la seva tasca 

militant, com a professor del Departament d’Economia Aplicada de UAB i professor de 

diversos doctorats, màsters o cursos de postgrau de diferents universitats (Universitat de 

Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Lleida, Universitat de 

Girona, Institut Sant Fructuós de Tarragona, Universitat de València i Universitat de 

Castelló) a més de cursos en moltes universitats d’estiu.  

El passat dimecres 26 de gener els estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau 

Superior van poder gaudir del seu coneixement i saviesa en una interessant conferència 

organitzada en motiu del DENIP al Teatre Catalunya de Santa Coloma de Farners. 
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