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COMISSIÓ DE COOPERACIÓ

Arcadi Oliveres i Boadella
Barcelona, 1945-2021. Intel·lectual compro-
mès i activista social, doctor en ciències eco-
nòmiques i professor d’economia de la Fa-
cultat de Polítiques de la UAB. Va començar 
l’activisme en moviments com Cristianisme 
de Base, Cristians pel Socialisme, Teologia 
de l’Alliberament i a l’entitat Justícia i Pau, 
de la qual fou president catorze anys. Poste-
riorment fou president de la Fundació Uni-
versitat Internacional de la Pau i membre de 
la Societat Catalana d’Economia i d’ATTAC 
–l’Associació per la Taxació de les Transac-
cions i per l’Ajuda dels Ciutadans–. Va donar 
veu i participà activament en el moviment 
del 15-M. Va rebre el premi Constructors de 
Pau 2017 de l’Institut Català Internacional 
per la Pau i la Medalla d’Or al Mèrit Cívic 
2019 de Barcelona.

Sempre va estar interessat per l’estudi i la 
divulgació de la situació mundial pel que fa a 

les relacions nord-sud, el comerç internacio-
nal, el deute extern i l’economia de defensa. 
Els principals conceptes que van guiar el seu 
posicionament van ser la democràcia, el re-
fugi i les migracions, el capitalisme, el canvi 
climàtic, l’antiarmamentisme i la cultura de 
la pau.

Un economista altermundista
El 1972 les Nacions Unides van fixar que per 
posar fi a les desigualtats al món calia que 
els països enriquits transferissin als empo-
brits el 0,7% del PIB estatal. El 1991 l’Arcadi 
va elaborar el primer informe sobre el 0,7% a 
l’estat espanyol. Abanderat de la campanya 
pel 0,7%, fita que avui encara no ha assolit 
ni la Generalitat ni l’estat espanyol, però en 
canvi sí l’Ajuntament d’Alella des del 2006, 
creia que la desigualtat era tan gran que el 
0,7% no tenia prou impacte, però sí que po-
dia servir per conscienciar la població de la 
situació d’injustícia mundial. La seva visió 
era molt més àmplia: transferència gratuïta 

de tecnologia, cancel·lació del deute extern, 
increment de la cooperació al desenvolupa-
ment, impuls de les pràctiques de comerç 
just, promoció de les finances ètiques, esta-
bliment de fórmules empresarials coopera-
tives, educació en el consum responsable, 
promoció de vincles entre els països del sud 
i del nord, creació d’instruments de fiscalitat 
internacional i reducció de la despesa mili-
tar en favor de les finalitats socials. Només 
d’aquesta manera es podria capgirar el mo-
del econòmic actual injust i depredador.

Denunciava que el sistema econòmic 
actual es basava en la competència i que 
calia transformar-lo i passar a la coopera-
ció entre persones, països, continents i he-
misferis. Cooperació nord-sud, cooperació 
interempresarial, cooperació entre regions, 
etc. Argumentava que si aquest canvi no es 
duia a terme, la diferència entre rics i pobres 
cada vegada seria més gran, tant a escala 
estatal com mundial. Al principi dels anys 
1980, el 20% més ric de la població mundial, 

GRÀCIES, ARCADI!

Arcadi Oliveras, al 2009, a la biblioteca d’Alella en un acte inclòs a les jornades Mirades al Món.
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en termes de renda per càpita, era trenta ve-
gades més ric que el 20% més pobre. Aquesta 
desigualtat ha anat empitjorant fins a arribar 
a una relació d’1 a 85. L’altra pèssima con-
seqüència del model capitalista apuntava 
al medi ambient, amb l’esgotament dels re-
cursos naturals, la contaminació de l’aire, el 
dany a la capa d’ozó, etc.

Les Nacions Unides van fixar a les agen-
des institucionals els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenibles i l’anomenada Agenda 
2030. Se suposa que són uns objectius a as-
solir de cara al 2030 per tal de posar fi a les 
injustícies mundials. L’Arcadi era del parer 
que aquests objectius només podien tenir 
utilitat des del punt de vista de la sensibilit-
zació, però no veia possible que poguessin 
canviar els sistemes de relacions interna-
cionals perquè són en mans de governs, de 
grans empreses i del sistema financer. Sen-
tenciava que el capitalisme és un sistema 
d’explotació constant de gent i, mentre el 
mantinguem, res no podrà canviar.

L’Arcadi ens deixà pautes perquè la ciu-
tadania prengui consciencia. Un exemple 
és el consum responsable: cal saber que 
si comprem a multinacionals amb seus en 
paradisos fiscals, on no paguen gairebé im-
postos, estem contribuint a aquest capitalis-
me salvatge. De la mateixa manera, s’ha de 
lluitar per posar fi al frau fiscal, perquè una 
societat del benestar sense impostos no és 

viable. Una societat solidària, justa i coope-
rativa passa per una fiscalitat justa.

Finalment, cal destacar el seu clam con-
tra la criminalització de la migració, que cal 
acceptar, com a dret de qualsevol persona. 
Tancar les fronteres és un delicte. Això, sen-
se tenir en compte que l’anuari que publica 
la presidència del govern espanyol sobre la 
balança fiscal de les migracions a l’estat diu 
que el saldo és a favor del país receptor de 
la migració, perquè les persones nouvingu-
des solen ser joves que venen a treballar i 
paguen impostos. Apuntava que el discurs 
de la dreta es basava en l’odi i en la desin-
formació.

El seu pas per Alella
Del 1992 al 2000 l’Arcadi va venir cada estiu 
a Alella a fer formació al Campus de Soli-
daritat que organitzava l’ONGD Setem a la 
Torre del Governador, mentre va ser propi-
etat dels escolapis i la cedien per a aquesta 
mena d’activitats. Allí es reunien cada estiu 
entre 230 i 366 joves per escoltar l’Arcadi.

El 2007 el Centre Cultural Can Lleonart 
el va tenir com a convidat per tal de parlar 
sobre els reptes i propostes del Fòrum So-
cial Mundial, una trobada anual celebrada 
per la societat civil i les institucions on es 
debaten i busquen alternatives als proble-
mes socials causats pel capitalisme i la glo-
balització.

El 2009 a la Comissió de Cooperació vam 
decidir convidar l’Arcadi a les Jornades de 
Cooperació Mirades al Món d’aquell any. 
Sota el títol Cooperació en temps de cri-
si? pretenien conscienciar la ciutadania de 
la necessitat de continuar cooperant amb 
els països del sud i  l’Arcadi hi va fer una 
ponència sota el títol La crisi, tan certa al 
sud com al nord. La idea força era que si 
aquí ens afectava la crisi, als països empo-
brits l’impacte i les conseqüències podien 
ser devastadors.

El 2018 Òmnium Cultural va organitzar 
una Jornada sobre Energies Renovables i 
Banca Ètica, durant la qual es va dur a ter-
me un col·loqui amb Joan Olivé, president 
de la Cooperativa de Serveis Financers, i 
amb Arcadi Oliveres per parlar de banca 
ètica, consum responsable i sostenibilitat.

Gràcies per tant
Des de la Comissió de Cooperació Interna-
cional de l’Ajuntament d’Alella volem agrair 
a l’Arcadi la seva saviesa i valentia. Avui el 
pensament català és una mica més pobre 
i una mica més orfe. No oblidarem mai la 
seva inestimable contribució i des d’Alella 
intentarem continuar sent fidels al seu llegat 
perquè un món més just és possible; perquè, 
segons paraules seves, estem obligats a l’es-
perança, perquè l’esperança és l’únic motor 
per a l’acció. 

Oliveras, als anys 90, en una xerrada al saló de cristall dels Escolapis.
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